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PREÀMBUL 

Aquesta candidatura es gesta a partir de les sensacions obtingudes al llarg dels quatre últims 
anys en què el Govern de la UB s'ha percebut com de control estricte de la despesa, 
d'immobilitat i d'insatisfacció transversal en tots els col·lectius. Es pren però la decisió de fer-
la efectiva quan recentment vàrem llegir aquest titular: La UB estrena nou logotip inspirat en Oxford 
i Harvard*. La UB és més antiga que Harvard i l’antiguitat a EUA es valora més que qualsevol 
altra cosa, és a dir hauria d’haver estat Harvard qui s’hagués inspirat en el logotip de la UB i no 
a l’inrevés. Efectivament  però la UB pot inspirar-se en com Harvard aconsegueix mantenir el 
seu prestigi.  

Aquesta candidatura pretén que la UB trobi el seu camí i torni a ésser la universitat catalana 
que enlluerni en el segle XXI. Aquesta tasca no es fa en un dia però hi ha un dia per 
començar, el dia de les properes eleccions (28 de novembre de 2016). Si aquesta nova etapa 
comença amb el candidat a Rector que encapçala aquesta candidatura, l’horitzó per assolir 
l’objectiu seria l’any 2030. En els propers 4 anys s’ha de posar fill a la agulla a la vegada que es 
fa, entre tots plegats, el disseny del model d’universitat que volem i que la societat catalana 
necessita. 

*(http://www.ara.cat/societat/UB-logotip-inspirat-Oxford-Harvard_0_1403259814.html) 
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MEMBRES DE LA CANDIDATURA 

 

1. Candidat a Rector: Professor Rafael Franco. 

Llicenciat en Química, especialitat Bioquímica, per la UB 
(1978). Doctor en Química per la UB (1982). La major part 
de la seva tasca docent i investigadora, tret de 
postdocs/sabàtics i d’una estada recent de 4 anys en el 
Centre d’Investigació Biomèdica Aplicada (CIMA). Com a 
investigador o professor invitat els centres visitats han estat, 
por ordre cronològic: University College of London, Max 
Planck Institut für Systemphysiologie in Dortmund, 
Harvard Medical School i Pasteur Institute. 

Professor ajudant des de setembre de 1978. Professor 
col·laborador (1982). Professor titular contractat (1983). 

Professor Titular de Bioquímica i Biologia Molecular (1986). Catedràtic de Bioquímica i 
Biologia Molecular (1996-). 

En la actualitat és PDI del Dept. de Bioquímica i Biomedicina Molecular. 

Àmbit de recerca. Neurofarmacologia Cel·lular i Molecular. 

El resum de la seva tasca de recerca és el següent: Circa 350 articles en revistes indexades; 
>12,000 cites, index h = 58.  

Dins de l’àmbit acadèmic. Secretari de l’antic Departament de Bioquímica, Fisiologia i Biologia 
Cel·lular. Ha impartit docència en llicenciatures/graus i programes de tercer cicle. En relació a 
innovació docent és destacable que va introduir activitats in silico en les pràctiques de 
Bioquímica de la llicenciatura de Química. També va introduir un temari de Química Clínica 
en la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques. Alguns dels seus alumnes varen ésser 
els primers que van ocupar places de Químic Intern Resident (QUIR) als hospitals 
universitaris catalans. 

Àmbit d’internacionalització. Promotor de la incorporació de la UB a la Xarxa EUROLIFE i 
representant en les primeres reunions amb la UB com a participant. 

Aficions: lectura, música, documentals i estar amb la família que ja compta amb 3 nets. 
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2. Membre de la candidatura: Véronique Noé. 

Llicenciada en Farmàcia, especialitat Bioquímica per la UB, 
1990 

Doctora en Farmàcia per la UB, 1995 

Tota la seva carrera com a PDI ha estat a la UB tret de 
postdocs i estades com a professora invitada a la Columbia 
University of New York i la Rockfeller University 

Professora ajudant del 1996 al 1998 

Contracte post-doctoral de Recerca del 1999 al 2005 

Professora Associada del 1999 al 2005 

Professora Agregada Serra Hunter de Bioquímica i Biologia Molecular des del 2005  

En la actualitat és PDI del Dept. de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia. 

Àmbit de recerca. Quimioterapia anticancerosa i reparació gènica 

Activitat de recerca: 68 articles en revistes indexades; >1400 cites, index h = 22. 

Àmbit acadèmic. Secretaria del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Ha impartit 
docència en llicenciatures/graus i programes de tercer cicle. 

Aficions: dansa, esport, viatges 
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PROGRAMA ELECTORAL 

1. Introducció 

Aquesta candidatura té la convicció que un programa electoral molt detallat no és d’utilitat 
pràctica, ja que la utilitat real estaria en constatar al cap de 4 anys què hi ha més coses que no 
s’han complert que coses que s’han assolit. Això és frustrant per definició i s’assembla molt a 
la política espanyola actual que és molt de programes amb promeses que en el millor del casos 
mai no s’assoleixen i en el pitjor les coses es fan de manera oposada a com apareixen en el 
programa. El programa d’aquesta candidatura consistirà en donar pistes de com creiem que la 
UB pot tornar a lluir per ser la millor universitat possible i per marcar el camí d’una universitat 
del segle XXI. Això no serà possible sense un rector que escolti a tothom i que amb tothom i 
amb altres universitats negociï amb el Govern de torn, tot evitant promeses electorals fetes 
únicament per guanyar vots i no per millorar la universitat. D’això esdevé el lema: UB 
splendens i t erum  (la UB torna a lluir) i amb horitzó temporal situat en el 2025. Tornar a 
lluir requereix esforç i temps. Tenim la il·lusió de que llavors, al 2025, farem entre tots que la 
UB pugui perfundet la seva llum. 

 

2. Què i qui és la UB 

La UB es la universitat més antiga de Catalunya i ha estat i és gran per l’esforç d’abans i d’ara 
fet pels seus membres. Avui la UB som el seus treballadors i els seus alumnes. 

 

3. Lema de la candidatura 

UB splendens iterum (la UB torna a lluir). 

 

4. Eines 

4.1. Estudi a fons de l’estat de la UB. 

Definir un rumb clar i fer que la UB decideixi com es fa el canvi generacional. Amb el rumb 
establert cal definir la plantilla, cal actuar ara mateix per estabilitzar els joves ben preparats i 
amb vocació i formar-los i tenir cura d’ells. Cal que el personal més antic i amb més 
experiència dediqui el mateix esforç de sempre en ajudar els nous membres i aconseguir que el 
vaixell prengui el rumb marcat. 

4.2. Aproximació de bottom-up, dins la UB i de la UB cap a instàncies superiors. 

Molt sovint, i en particular en els darrers 4 anys en que calia fer retallades dràstiques de 
despeses, la UB ha emprat una presa de decisions tipus top-down. Aquesta aproximació pot 
donar bons resultats si tota la normativa es compleix escrupolosament, si hi ha una 
comunicació impecable a tot nivell i si no s’afecta la feina del personal que hi treballa en la 
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comunitat afectada. Aquesta candidatura opina que alguna d’aquestes condiciones no s’han 
complert i per això és convenient canviar d’estratègia. 

L’estratègia de bottom-up dóna protagonisme als diferents col·lectius UB per millorar la nostra 
universitat alhora que obliga a aconseguir una òptima comunicació i condueix a una millor i 
més adient presa de decisions. En conjunt l’objectiu és tenir més èxit en tots el àmbits però 
amb molta menys càrrega burocràtica i estalvi en despeses de control. El paradigma deixa de 
ser el de control de la despesa per convertir-se en estalvi (econòmic i burocràtic) en despesa de 
control. Automàticament augmenta la productivitat i la satisfacció de tots (PDI, PAS i 
estudiants). 

 

5. Responsabilitat y Estructura 

El rector i el seu equip prendran les decisions executives. La responsabilitat de qualsevol 
decisió, incloses les derivades de l’aproximació bottom-up, seran del rector. 

L’organigrama actual de la Universitat és molt complex i les competències mal distribuïdes. 
Cal racionalitzar l’estructura tot professionalitzant les diferents àrees i unitats de gestió de 
manera que PDI i PAS facin el que formalment els hi pertoca. Alhora facilitar que els 
membres de la nostra comunitat universitària puguin localitzar fàcilment cadascuna de les 
oficines i interaccionar-hi de manera eficient. 

 

6. Equip 

Aquesta candidatura no es presenta amb un equip tancat. Hi ha dues raons principals per 
prendre aquesta decisió. Una es que els nostres companys candidats ja han contactat amb les 
persones més conegudes; els que ha acceptar ser-hi poden, certament, fer una bona tasca com 
a vicerectors. Uns hi són amb ells, altres no van acceptar ser-hi. La segona raó, també molt 
important, és que pretenem que emergeixi el talent ocult. No estem parlant de talent en el 
sentit clàssic sinó el de companys encara “anònims” que s’adonen de les mancances actuals, 
que tenen coratge per revertir la deriva inercial actual i que es decideixin a contribuir a millorar 
la UB entre tots, és a dir sense cap afany egoista. Alguns són persones que prefereixen no 
manifestar-se abans de les eleccions. 

Per raons òbvies, aconseguir un equip compacte serà més fàcil per a un rector electe que per a 
un candidat. 

 

7. Drets dels que treballem a la UB 

Llibertat de càtedra per a tot PDI que faci docència a la UB. 

Tenir i/o reclamar les eines adients per desenvolupar la tasca (com PDI o com PAS). En el 
cas del PDI la UB ha de garantir el dret a què qualsevol despesa indirecta derivada 
d’actuacions professionals acadèmiques o de recerca sigui satisfeta per la UB (amb límits 
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depenent de categoria, grau de finançament, etc., i amb un control que garanteixi que la 
correcció d’aquesta despesa).  

Tenir veu i representació als òrgan directius de la Universitat i dels centres. Resulta evident 
que si català es tot aquell que viu i treballa a Catalunya, membre de la UB es tot aquell que 
“viu” i treballa a la UB. Això pot semblar prescindible dins un programa electoral però cal 
recordar que hi ha investigadors que treballen exclusivament en la UB i que donen classe a la 
UB que no són considerats a data d’avui personal UB i/o no tenen accés complet als serveis 
que ofereix aquesta universitat. Això no pot continuar així sigui qui sigui el nou equip rectoral. 
Els mecanismes per fer-ho possible existeixen i només manca voluntat política. 

 

8. Drets dels alumnes  

Rebre una formació universitària de qualitat. Tenir veu i representació als òrgans directius de 
la Universitats i dels centres. 

Preu raonable tant de crèdit en grau com de crèdit en Màster. Tot alumne amb capacitat 
aconseguirà ser graduat i tenir un Màster (tant en la conjuntura 4+1, que és la que aquesta 
candidatura voldria, con en la conjuntura 3+2). Vegeu també “14. Vicerec torat  de promoció i  
d ’ igual tat  d’oportunitats” . 

Capacitat d'associació i de transmetre les seves propostes als fòrums universitaris adients. 
Tenir uns espais dignes en cada facultat/escola i un pressupost mínim necessaris per fer tasca 
al servei de la comunitat UB. Tenir la possibilitat de escollir delegats per curs o grup per 
facilitar la coordinació i el intercanvi d’informació amb el professorat. 

Controlar si la UB fa millores contínues en relació a les condicions de treball acadèmic i 
associatiu. Demanar que la UB faci un disseny de la carrera del futur docent universitari. Tenir 
possibilitat d’interaccionar amb companys estrangers (no sols Erasmus) que facin els seus 
estudis de grau/ màster a la UB. La UB està mol internacionalitzada a nivell d’Erasmus però 
encara hi ha feina a fer per aconseguir alumnes estrangers en els primers cursos de grau. 

 

9. Compromís amb Catalunya 

El Magnífic Rector Dídac Ramírez en la apertura del curs 2016/2017 va dir, davant el 
President de Catalunya, que la Universitat està amb el poble de Catalunya. Òbviament la UB 
ha d’estar amb el poble de Catalunya però cal preguntar-se si n’hi ha prou amb aquest titular. 
Creiem que la UB ha de tornar a assolir els estàndards que ha de tenir la universitat més antiga 
de Catalunya i de les més antigues del mon. La UB ha de ser capdavantera i ha d’ajudar al 
Govern de Catalunya i al Gobierno de l’Estat Espanyol a marcar pautes. Per exemple la UB ha 
d’obrir camí tant si Catalunya aconsegueix la independència com si no. En el primer cas la UB 
ha d’ésser capaç de convèncer al poder legislatiu que implementi en la Constitució de la 
República les directrius principals relatives a les universitats i de com s’elegeixen els càrrec 
directius, els professors i el personal d’administració i serveis. En el cas d’una República, la 
Universitat, com altres estament públics, no pot funcionar amb aquest nivell d’interins i/o de 
professorat en precari i/o de “falsos” associats. Amb una perspectiva republicana la UB ha de 
aportar el seu coneixement per aconseguir una Carta Magna que passi a la història com un 
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model de Constitució. Sense República catalana els problemes indicats són els mateixos i la 
UB no pot seguir essent conformista i ha de cercar la manera de que es resolguin o es 
minimitzin els problemes interaccionant amb fermesa amb el Governs de l’Estat Espanyol i de 
Catalunya, La UB, la primera universitat de l’Estat, no pot continuar sent comparsa de les 
decisions dels altres. La UB ha de seguir amb la estratègia bottom-up davant els òrgans 
superiors, nacionals i estatals. 

 

10. Rectorat obert 

El rectorat de la UB ha de tornar a ser obert. Aquesta candidatura es compromet a què el 
mateix rector rebi als membres de la comunitat universitària amb els següents criteris: 
qualsevol professor ordinari amb més de 10 anys d’antiguitat a la UB pot obtenir cita amb el 
rector, i qualsevol col·lectiu docent/investigador o PAS de 5 persones o més que es posin 
d’acord en un tema concret, qualsevol col·lectiu estudiantil de entre 15 i 20 persones que es 
posin d’acord en un tema concret.  

Quan s’escaigui, el rector estarà obert a rebre informació detallada d’aspectes que s’endeguin 
individualment o col·lectiva per les següents vies: vicerectors, bústia del rector, Síndic de 
Greuges de la UB i Gabinet de resolució de conflictes. 

 

11. Normativa i esmenes 

La normativa pròpia de la Universitat és el seu Estatut.  

Globalment considerats, ni PDI ni PAS han de tenir l’obligació de conèixer cap altra 
normativa que no sigui específica del seu lloc de treball. El voler que tothom conegui tot és 
inefectiu i es tradueix en una menor productivitat de la UB. 

Es revisarà la normativa recent, es derogarà la que no sigui oportuna perquè porta problemes, 
i es donaran instruccions precises per a què la que romangui sigui implementada per la 
persona adient. Hi haurà una línia directa amb el Rectorat per donar autoritzacions exprés 
(accountables i traçables) en cas de qualsevol “conflicte” derivat de normatives internes que de 
facto alteri el desenvolupament de la tasca dels membres UB. 

Aquesta candidatura proposa una esmena a l’Estatut UB que consisteix en què en algunes 
convocatòries, que com a mínim inclouen la elecció de rector, de degans i de directors de 
departaments, es facin seguint el procediment administratiu.  

Tot treballant per facilitar el lliurament de documents per correu electrònic amb número de 
registre, la comunicació via Registre serà la comunicació preferent tret de temes trivials o 
merament informatius. S’evitarà que en les comunicacions de la UB cap al personal PDI o 
PAS que es facin per e-mail a títol individual, s’escampin posant en còpia a altres persones 
diferents dels interessats/interlocutors.  

La política d’assegurances ha de millorar en tots el àmbits i tant en el relatiu al personal com 
en el vessant d’instal·lacions. Hi ha tot un ventall de casuístiques habituals que s’han de 
resoldre en temps rècord per no endarrerir les tasques docents o de recerca, per exemple de 
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persones que venen un parell de dies a fer una col·laboració i han de fer experiments en un 
laboratori UB. Les franquícies poden ésser necessàries però en cas d’accident amb danys 
materials serà la UB (via Facultats/Departaments) la que se’n faci càrrec de la franquícia. 

 

12. Finances 

La UB endegarà un procés d’estudi tècnic del control dels processos de caràcter eminentment 
econòmic. L’objectiu és optimitzar la relació entre el control de la despesa i la càrrega 
burocràtica. S’ha d’optimitzar la manera de gestionar la comptabilitat analítica de manera que 
el control excessiu al que tot el personal UB estem sotmesos s’alleugeri; així tant la despesa 
com la burocràcia de control disminuirà per a benefici de tots plegats.  

 

13. Vicerectorat de Governança 

Aquest vicerectorat, adjunt al rector, serà l’encarregat de coordinar tots els aspectes que afectin 
temes clau de la UB i que estiguin a cavall entre diversos vicerectorats, centres o serveis, 
incloent l’Oficina del síndic del greuges de la UB. 

 

14. Vicerectorat de promoció i d’igualtat d’oportunitats 

Aquesta candidatura opina que és necessari un Vicerectorat que faci dos tasques molt 
importants. Una és conèixer el que té la UB. És la nostra percepció de que els rectorats recents 
no han copsat la veritable realitat de la UB. Aquest fet coincideix amb la tònica actual 
d’actuació del poder, especialment del polític, que se sent còmode en un cert aïllament. Viure 
aïllat combinat amb un cert rajoisme són estratègies que donen bons resultats però que aquesta 
candidatura no considera les més adients per una universitat que hem de deixar als nostres 
fils/filles i nets/nétes, és a dir per què la UB torni a lluir. 

L’altra cosa important és la promoció, que ha d’abastar tots els àmbits, tenir uns criteris ben 
definits i treure profit dels organismes/empreses nacionals i internacionals que donen 
acreditacions i/o que proporcionen dades objectives. Cal que es conegui el protocol per 
promocionar al Professorat contractat que estigui acreditat segons les diferents escales actuals, 
e.g. AQU: lectors, agregats (recerca), catedràtics (recerca avançada), per donar sortida a les 
persones amb el reconeixement merescut i d'altra banda per assegurar el recanvi generacional 
en una UB que envelleix a un ritme trepidant.  

La UB tindrà molt en compte les dificultats econòmiques per que cap alumne amb capacitat es 
quedi sense el graduat. De cara a Màsters (tant en la conjuntura 4+1, que és la que aquesta 
candidatura voldria, con en la conjuntura 3+2), la UB lluitarà per abaratir el cost i per 
proporcionar subvencions amb alumnes amb problemes econòmics.  

També en el vessat d’igualtat d’oportunitats s’ha de vetllar per que tota decisió executiva passi 
un control per a què les persones que en l’àmbit anglosaxó es denominen underrepresented 
puguin accedir als llocs als que ara no hi accedeixen. L’exemple  més palmari, però no l’únic, 
és el de les dones. Hi ha estudis del Ministeri però també interns de la UB que demostren que 



	  

	  

	   	   	  

	   	  

11	  

les dones no arriben a on haurien d’arribar. Això, en l’opinió d’aquesta candidatura s’ha de 
revertir amb polítiques adients i que no es poden improvisar. Si aquesta candidatura és la 
guanyadora l’estudi de l’estat actual de la situació (en aquest tema) estaria una de les primeres 
mesures que prendria el nou equip. El grup d’estudi encarregat d’aquesta feina tindrà també en 
compte la normativa legal vigent, per exemple la que afecta a la contractació de persones amb 
un grau de disminució igual o superior al 33%. 

 

15. Vicerectorat de Comunicació 

Aquesta candidatura opina que la difusió de la comunicació dins la UB i de la UB cap a la 
societat és molt important. La elevada quantitat de notícies, convocatòries, esdeveniments, etc. 
que es produeixen cada dia dificulta molt la tasca de comunicació. Aquest Rectorat tindrà 4 
missions principals. Una serà la d’aconseguir que el website de la UB ens serveixi a tots 
globalment. És necessari millorar-lo en els aspectes interns, com per exemple homogeneïtzant 
en les webpages de Facultats i del Departaments. Efectivament la reorganització del 
Departaments complica encara més el que ja era una feina gairebé impossible, trobar la 
informació de recerca.  

Una segona es aconseguir que la informació important estigui separada de la informació més 
intranscendent. Això implica que el personal UB, els alumnes UB però també els alumnes no 
UB tinguin accés fàcil a totes les convocatòries públiques. Implica també que la informació 
puntual s’enviï a tot el personal que la pugui necessitar evitant les dos casuístiques més 
habituals, no rebre informació o rebre-la varies vegades.  

La tercera tasca és la de difusió via Gabinet de Premsa de notícies UB cap a la societat i ésser 
proactius, en col·laboració amb el Vicerectorat de Governança, en proposar temes als mitjans 
de comunicació.  

I per últim el Vicerectorat s’adreçarà al tots el membres UB per tal de saber si poden trobar 
on-line o en taulons d’anuncis la informació rellevant, tant general UB com específica del seu 
àmbit d’actuació. Aquesta darrera mesura es considera imprescindible per evitar els correus 
amb “normatives” que desprès mai no troba ningú. 

 

16. Idioma institucional i idiomes de docència 

L'idioma de la UB seguirà sent el català i el personal UB té la llibertat d'expressar-se en els dos 
idiomes oficials de l’Estat Espanyol. La comunicació per escrit serà en català, excepte en els 
casos d'interacció amb organismes que s'expressen en castellà o en altres idiomes. La UB 
mantindrà un servei gratuït d’assessorament lingüístic, preferentment en català però, en la 
mesura de les disponibilitats personals i materials, obert a altres idiomes. L’assessorament 
lingüístic per publicar llibres o articles estarà subjecte a un cost per paraula que és fix. 

La UB en els propers 4 anys obrirà grups docents en que el idioma no sigui el català o el 
castellà, amb preferència de l’anglès en aquells graus pels que els degans/caps d'Estudis ho 
sol·licitin i la demanda potencial o l’estratègia ho aconsellin. Ens sembla adient fomentar la 
creació d’itineraris curriculars en anglès per incrementar la internacionalització de la UB 
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Hi ha graus que han de fer servir l’enorme potencial dels vídeos educatius i científics que hi ha 
al Web per millorar la competitivitat de la UB en aspectes docents. Les universitats privades 
ens porten molt avantatge en aquest sentit. Obrir grups docents en anglès i establir el 
coneixement de l'anglès dins dels requisits d'accés a aquests grups serà una prioritat. Aquesta 
acció es complementarà amb la dotació de sistemes d'àudio a totes les aules que els necessitin.  

 

17. Campus Torribera i Facultat de Farmàcia 

Volem aplicar a la iniciativa de Campus Torribera els criteris de transparència i racionalització 
que s’han d’aplicar a qualsevol iniciativa dins la UB. Hi ha dos aspectes específics que volem 
posar de manifest. Un és que la facultat de Farmàcia ja no es pot degradar més, o dit d’una 
altra manera, el campus Torribera complica el desenvolupament de la facultat de Farmàcia. Hi 
ha molt poques Facultats de Farmàcia arreu de l’Estat Espanyol i la UB no ha fet el que ens 
demana la societat, la Universitat Ramón Llull ja disposa d’aquest grau, la facultat de Farmàcia 
de la UB és una joia que ha de tornar a polir-se. L’estat dels laboratoris és lamentable i molts 
semblen del segle XIX. La Facultat de Farmàcia ha de sofrir una total renovació per a què 
sigui una facultat del segle XXI i amb mitjans del segle XXI. El segon aspecte, que és molt 
important dins la política d’aquesta candidatura, és que qualsevol campus no pot ésser una 
rèmora per a la UB per raons econòmiques. S’ha de fer un estudi de viabilitat econòmica (per 
exemple de manteniment d’espais i edificis) a la vegada que s’han de fer, de manera 
imperativa, convenis amb empreses d’alimentació per a que contribueixin en un alt 
percentatge a mantenir el campus Torribera. El contribuent no pot mantenir qualsevol 
iniciativa de les que poden sortir des de les Universitats públiques. El campus Torribera s’ha 
de finançar en gran mesura amb diners privats i si això és a costa de fer més serveis no 
n’hauria d’haver cap inconvenient. El que no pot ser és que crear-lo representi la degradació 
d’altres campus. El campus Torribera no necessàriament ha d’ésser un lloc on prevalguin els 
articles de recerca sinó els serveis a empreses i la creació d’idees que puguin resultar en nous 
productes alimentaris o en nutraceuticals. 

 

18. Carrera PDI i PAS 

S’ha de definir els més aviat possible i amb tota la claredat que la legislació vigent permeti, un 
itinerari docent, un itinerari de recerca o un itinerari mixt; també un itinerari PAS en els 
vessants que proposi el mateix PAS.  

18.1 Promoció del PDI i recanvi generacional 

La UB tindrà més cura del seu personal docent i investigador. És una necessitat imperiosa i) 
establir la plantilla que la UB necessita ii) seleccionar i promocionar el professorat jove, iii) 
proposar als diferents governs la manera efectiva d’estabilitzar els nous professors. La UB ha 
de recuperar la confiança del seus professors, veterans i joves. 

És la UB qui ha d’identificar les seves necessitat i s’hauria d’aliar amb les altres Universitat 
públiques catalanes per negociar amb el govern de la Generalitat de Catalunya. 
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18.2. Promoció de PAS 

La UB tindrà més cura del seu personal de administració i serveis tot prioritzant una promoció 
basada en mèrits, antiguitat, experiència, responsabilitat i una formació específica per llocs de 
treball concrets. Cal revisar persona per persona la remuneració segons criteris objectius, dos 
dels mes important essent el nombre d’anys de dedicació a la UB, i el nombre d’administrats 
(PDIs i/o estudiants) que cada PAS gestiona. Cal combinar la promoció horitzontal i vertical i 
cal que el PAS senti il·lusió per treballar per a la UB. 

 

19. Recerca 

La UB valorarà i afavorirà qualsevol tasca de recerca en qualsevol àmbit (dret, humanitats, 
economia, etc.). La recerca en ciències experimentals i en ciències de la salut és d’elevat cost 
econòmic però això no implica que hagi d’ésser més valuosa per a la UB que la que es fa en els 
altres àmbits. 

La recerca en una universitat pública és la que marca diferències amb les universitats privades 
però amb la condició indispensable que sigui en simbiosi amb la docència. La recerca ha de 
tornar a lluir dins la UB per a què la mateixa universitat llueixi de nou. El tenir centres 
d’excel·lència als voltants del centres UB s’ha de valorar però també cal valorar si això ha estat 
de prou ajuda a la UB. 

19.1. Recerca. L’exemple d’Alemanya 

A conseqüència de la segona guerra mundial Alemanya va perdre la seva hegemonia en recerca 
tècnica i científica. En els anys de la recuperació la política científica es va basar en el model 
d’instituts Max Planck a costa d’afeblir les universitats. En els darrers 10 anys la política 
alemanya ha canviat dràsticament i consisteix en fer molta inversió però sempre lligada a les 
universitats. Qualsevol centre específic s’emmarca dins una facultat o un departament 
universitari. El resultats d’aquesta política, totalment oposada la que havia fet la pròpia 
Alemanya i la que s’ha fet recentment a Catalunya és excel·lent. El coneixement i la recerca ha 
de tornar a les Universitats i amb estreta relació amb la docència, i no estar aïllada en 
bombolles que es mantenen amb respiració assistida (és a dir amb diners que no arriben a la 
universitat i amb alguns sous que es paguen des de la universitat a canvi de gairebé res; malgrat 
tota la maquinària mediàtica la societat en rep poca cosa a canvi). S’ha de donar entitat pròpia 
a les seccions (“antics” departaments) que després de la fusió de la reforma han quedat 
infravalorats i no tenen prou autonomia per gestionar, inter alia, la recerca. 

19.2. Recerca. Cercant nous indicadors i noves tasques per al personal docent i 
investigador 

En poc anys la recerca a l’Estat Espanyol ha variat de direcció; desprès de fomentar 
l’esmicolament dels grups de recerca ara s’afavoreix que els grups tinguin una massa crítica. En 
aquest impàs els grups de recerca dels departaments de la Universitat de Barcelona han sortit 
malmesos. Al mateix temps s’ha endegat una carrera a l’Estat Espanyol per veure quins 
indicador podem afegir als ja existents i hem innovat en com es pot menysprear l’activitat dels 
investigadors, per exemple contant pràcticament zero si un co-autor no és primer o últim de la 
llista. Davant d’aquets i altres entrebancs la UB ha de reaccionar afavorint els seus 
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investigadors però de dues maneres diferents dependent de l’entorn i de les circumstàncies de 
cadascú d’ells. En primer lloc hem de fer com el prestigiós Institut de recerca suec, el 
Karolinska, que afavoreix la publicació sense tenir massa en compta l’ordre dels autors i sense 
considerar si es publica o no en revistes tipus Nature. Efectivament, Nature manté l’impacte 
d’uns pocs articles, com la seqüenciació del cromosomes, i per l’alta taxa de citació dels seves 
revisions; en global però els articles de Nature no es llegeixen massa i això es posa de manifest 
en les reunions entre científics que qüestionen que els articles en Nature siguin jutjats per 
post-docs joves i per la demostració, mitjançant estudis acurats, de què l’impacte real dels 
articles apareguts a Nature no segueix una distribució normal. 

Aquesta candidatura donarà més valor al quocient entre input/outputs del PDA de recerca. El 
quocient és un índex molt fiable per mesurar la productivitat. És evident que tenir més 
puntuació en inputs que en outputs és valuós però també és evident que una Institució es veu 
afavorida si un mateix output s’aconsegueix amb menor input. Aquest punt està relacionat al 
desequilibri en el percentatge d’overheads, que mai cap equip rectoral ha aconseguit modificar. 
Aquesta candidatura vol entrar en un tema cabdal i per al que Harvard si és referent donat el 
65% d’overheads que rep. La UB ha de reclamar als Organismes atorgants d’ajuts de recerca una 
major percentatge d’overheads. La justificació es senzilla amb el números adients, és a dir 
mesurant la productivitat i calculant el que costa mantenir la recerca. Mentrestant, si l’overhead 
és el mateix a la UB que a qualsevol altra universitat, la UB ha de premiar a l’investigador que 
amb menys diners produeix més. Aquest investigador aconsegueix dos beneficis per la 
Institució: incrementar la productivitat global i fer que la recerca sigui menys costosa en 
termes absoluts i relatius. 

19.3. Recerca. Redimensionant els departaments i defensant el PDI  

Per les raons breument esmentades i per altres que se superposen, és evident que la recerca als 
departaments s’ha de redimensionar per aconseguir: sostenibilitat i tornar a la recerca de 
qualitat que és essencial per aconseguir un bona tasca docent. 

El redimensionament pot ésser traumàtic si no es fa amb cura. En aquet sentit aquest 
programa electoral planteja que hi hagi bons investigadors, fins i tot investigadors jubilats i 
emèrits, que canviïn les seves prioritats tot redirigint les seves tasques i prioritats en benefici 
de la UB. 

Dos poden ésser el exemples que exposarem breument. Un és el formar part de Comitès que 
el Rectorat crearà per estudiar les queixes dels investigadors relatives a les interaccions amb les 
revistes i els seus editors. Es valorarà la creació d’una oficina a on, els investigadors informin 
de endarreriments excessius en la gestió editorial d’un article i/o exposin les raons de que un 
article hagi estat declinat sense raons de pes. PAS especialitzat podria ajudar en la cerca de 
dades que amb criteris estadístics demostri el que tothom pensa, és a dir que la UB podria 
publicar millor. Una APP destinada a valorar als editors y al procés de revisió de qualsevol 
revista podria ésser a considerar i que podria proporcionar ingressos a la Institució. És conjunt 
la UB no ha de tenir por en involucrar-se en defensar al seus investigadors en base a criteris 
objectius i científics. En aquest sentit no s’acaba d’entendre com la UB i moltes Institucions a 
l’Estat Espanyol estan donant un missatge de què tot i les retallades es continua publicant 
molt bé. No sé a qui beneficia aquest missatge però no als investigadors de la UB ni a la 
pròpia UB. 
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20. Open access  

En la mesura de les seves possibilitats la UB dotarà més pressupost per publicar en Open Access 
i en aquelles revistes com las de la editorial PLOS que no fan judicis de valor sobre l’excel·lència 
de la recerca sinó que posa el focus en el que creiem és el lloc adient, és a dir en definir bé una 
hipòtesi atractiva, en emprar el model i les tècniques adients i en emetre sense sofisticacions 
les conclusions que se’n deriven. Seguint la tècnica de bottom-up la UB demanarà als organismes 
públics i privats que consideren afegir les despeses d’open access en els seus ajuts. La UB vetllarà 
per evitar mals usos i excessos en la implementació i consolidació d’aquesta política.. 

 

21. Docència 

Per a aquest equip la docència és un punt clau. D’una banda no admetem la paraula 
excel·lència perquè no s’empra de manera adequada. La docència a la UB és com és, cada 
vegada més és una docència que s’apropa a la de secundària, especialment als graus. Aquesta 
dada és objectivable i és independent de què s’aconsegueixin acreditacions i distincions 
d'excel·lència atorgats pel Ministeri, la Generalitat o el mateix grup UB.  

21.1. Graus 

El desequilibri en com i on es fa la recerca i els condicionants didàctics que s’han afegit en el 
darrers anys han aconseguit que la docència UB perdi qualitat. I si a més afegim normatives 
com l’avaluació continuada i els plans docent i hi aprovem a tothom, el que s’aconsegueix és 
una extensió de l’ensenyament de secundària. El pitjor d’aquest escenari és que en aquest 
terreny la UB no pot competir amb les universitats privades. Un campus de salut d’una 
universitat privada catalana té poca recerca però unes instal·lacions espectaculars per a la 
docència. El resultat ja comença a ésser evident (n'hi ha prou amb consultar dades de MIR en 
la web del Ministeri de sanitat).  

Com s’ha indicat en “Idioma Institucional i idiomes de docència” la UB crearà en aquelles Facultats i 
per aquells graus que ho sol·licitin, itineraris de formació  en idiomes diferents al català i al 
castellà.  Les avantatges són múltiples com ara estimular i incrementar la internacionalització 
de la UB, atraure a estudiants estrangers(de Grau i Màster) i preparar millor als estudiants 
catalano/castellano parlants, especialment si marxen a altres països o volen treballar en 
empreses estrangeres o multinacionals. Un exemple és el Grau d'Econòmiques de la UB 
(també existeix en la UPF). 

21.2. Màsters i doctorat 

Dins del marc legal, aquesta candidatura prefereix un escenari de 4-1, però s'haurà d’emmotllar 
al que decideixin els organismes superiors i al que estableixi la llei. El Màsters però s’enfocaran 
no sols per formar futurs doctors e investigadors sinó que hi haurà Màsters més enfocats a 
treball en empresa o Organisme públic. 

En un escenari d’autonomia universitària estricta, aquesta candidatura prefereix el 5+0 per a 
l’accés al doctorat i l’exercici professional, amb màsters optatius i complementaris. 

Una iniciativa que s’ha de promoure és el facilitar la implantació de Màsters no presencials que 
fomenta l’accés a les persones que treballen i que abarateix el cost amb beneficis per tots. 
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En tot cas i en el marc actual, aquesta candidatura lluitarà per equiparar el preu de les 
matrícules de màster i grau en tots els cursos i una progressiva reducció de tots els preus per 
igualar-nos a la majoria de països del nostre entorn on les matrícules són gratuïtes i així 
facilitar l’accés a l’educació superior de totes les capes de la població. 

La UB valora la tasca de l’Escola de Doctorat que cal dotar de recursos suficients per atendre 
les demandes d’accés de candidats amb titulacions estrangeres i per poder donar suport a la 
tasca sacrificada dels coordinadors dels programes. 

21.3. Internacionalització del doctorat 

Una de les claus per a la internacionalització i reconeixement de la Universitat de Barcelona és 
disposar del màxim nombre d’investigadors en formació que hagin realitzat els seus graus en 
universitats prestigioses d’altres països. 

Per aconseguir-ho s’incrementaran els recursos humans necessaris per promocionar les línies 
de recerca dels nostres grups i formalitzar convenis amb altres universitats i organismes 
internacionals. 

Igualment es dotarà l’Escola de Doctorat de suficients recursos per millorar la gestió de les 
sol·licituds d’acceptació dels candidats amb estudis de fora de l’Estat espanyol. 

 

22. Grup UB. Conjunt 

El grup UB ha d’ésser avaluat per constatar si compleix amb els objectius de benefici cap a la 
pròpia Universitat de Barcelona. L’àmbit d’actuació del rector és la Universitat i qualsevol 
estructura en la que la UB participi ha de redundar en benefici dels membres de la UB. 
Aquesta candidatura no té prou informació per saber si cal -i com- s’hauria de reestructurar el 
grup UB  Tanmateix, serà una prioritat l’estudi de l’estat del grup en conjunt, de les entitats 
que els composen i de les mesures adients per optimitzar recursos i per que la UB tregui el 
màxim benefici. Per aconseguir això pensem que dos paraules claus son transparència i 
racionalització. 

22.1. Grup UB. Fundació Bosch i Gimpera 

La fundació Bosch i Gimpera és una de les joies del grup UB que ha sabut mantenir-se amb 
solvència i professionalitat tot havent-hi passat per èpoques de dificultats. El nou Rectorat ha 
de reconèixer la tasca i les fites assolides, entre elles que els investigadors prefereixen que la 
gestió del seus projectes es faci de manera preferentment per la fundació i no per la estructura 
UB. Segur que hi ha marge per optimitzar encara més el rendiment de la Fundació tot 
preguntant als seus membres com creuen que el servei que donen a la comunitat Universitària 
pot millorar. Amb tot la FBG no ha de ser només una gestora de projectes. Cal però fer una 
anàlisi critica de si és possible ser més efectius en la transferència de coneixement i en 
aconseguir una captació de recursos d’una forma més eficaç i transversal. 
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22.2. Grup UB. El Projecte Minerva - Parc de les Humanitats Can Jaumandreu i can 
Ricart 

La UB s’ha compromès en rehabilitar dos edificis de l’Ajuntament de Barcelona la qual cosa 
contrasta amb una manca de recursos. És molt lloable voler tenir un altre parc però cal un 
estudi per saber si el desenvolupament d’aquestes instal·lacions provocarà o no la reducció 
dels recursos que ara reben els centres a la vegada que estudiarem la manera de garantir els 
recursos mitjançant aportació externa. 

22.3. Grup UB. IL3 

IL3 és actualment una entitat que només serveix per allunyar la realització dels cursos de 
postgrau i la formació no reglada de la UB. Calen transparència i racionalització per saber si la 
UB en treu profit o no, sabent-hi que tot el que es fa a IL3 es pot fer des de la UB o, quan 
calgui, amb la col·laboració d’algun dels centres adscrits.  

22.4. Grup UB. Parc Científic de Barcelona (PCB). 

Tot indica que la continuïtat a curt termini del PCB esta assegurada la qual cosa satisfà a tota la 
comunitat UB. Cal però saber si el PCB és sostenible en les actuals condicions fins i tot 
assumint plena ocupació amb empreses i organismes externs a la UB. De manera 
complementaria, seguint la estratègia bottom-up, la UB i el PCB podrien treure benefici 
d’instal·lar al PCB projectes –sòlids- d’emprenedoria tant social com de desenvolupament 
tecnològic que s’originin a la UB –amb finançament extern-. 

 

23. Captació de recursos i transferència de tecnologia 

La UB ha d’atraure recursos que s’inverteixin en les tasques pròpies d’una universitat. No ens 
sembla òptim que el diners “extres” d’entitats públiques o privades vagin a les entitats del grup 
UB mentre que la UB té molt poc marge de maniobra. O dit d’una altra manera, és la UB la 
que necessita i pot aconseguir finançament extra. Només amb diners públics, els pressupost 
ordinari del darrers temps i el tenir que pagar deutes, la UB no pot tornar a ser la universitat 
que tots volem i que la societat catalana necessita. Per posar el fil a la agulla en aquest sentit 
s’obriran diferents línies d’actuació: i) cerca de nou mecenatge específic per tasques 
acadèmiques i que es porten a terme a locals UB i ii) dos iniciatives de caire empresarial 
gestionades per la FBG però promogudes per l’equip de govern de la UB (vegeu “23.2. 
Iniciatives empresarials”). 

23.1. Política de Patents 

La UB serà promotora de patents que tinguin possibilitat de arribar a fases estatals i amb 
potencial d’explotació. S’establirà un comitè mixt sense ànim de lucre (composat per membres 
UB i de la societat civil catalana) que seleccionarà amb criteris rigorosos patents que es poden 
mantenir fins que siguin llicenciades. La captació de recursos indicada en l’apartat anterior serà 
la que fixi la capacitat que pot tenir la UB, és a dir el nombre de patents que la UB pot 
acompanyar fins l’objectiu final (llicencia i/o explotació). Per a això serà necessària la creació 
d’un fons amb participació de capital públic i capital privat. 

 



	  

	  

	   	   	  

	   	  

18	  

23.2. Iniciatives empresarials 

Com hem indicat en l’apartat de “Transferència de tecnologia”, el Rectorat promourà dues 
iniciatives de creació d’empreses amb diners propis de la Institució i en el que els beneficis 
reverteixin en els PDI/PAS que hi participi i en les tasques docents i de recerca que es portin 
a terme en locals UB. 

Una iniciativa la porta aquesta candidatura; és una iniciativa transversal, és a dir té components 
de “lletres” i de “ciències” L’altra és oberta a tota la societat catalana que podrà presentar 
propostes a una convocatòria pública. S’establirà un comitè mixt (composat per membres UB 
i de la societat civil catalana) que actuarà sense ànim de lucre. La UB actuarà com a promotor 
de les dues iniciatives desprès que un equip pluridisciplinari de la mateixa UB elabori un pla de 
negoci convincent i contrastat que faci molt d’èmfasi en màrqueting i venta del producte. 

 

24. Personal UB jubilat 

La UB ha de retre homenatge sentit als que hi han dedicat anys de la seva vida laboral a 
treballar a la UB. Aquest equip els hi donarà accés a tots els serveis que ofereix la universitat, 
inclosos el de correu electrònic i bases de dades, durant tota la seva vida, és a dir fins a la 
jubilació/emeritatge i més enllà. 

 

25. Centres científico-tecnològics 

Els centres científico tecnològics són una altra de les joies de la UB de les que la universitat ha 
de tenir cura. El(s) Vicerectorat(s) corresponent(s) amb l’ajut de l’equip directiu dels serveis 
faran un disseny de com han de ser els serveis del futur, en l’horitzó 2030. De moment val a 
dir que cal reforçar les “sucursals” del serveis que estan a les Facultats. Molt sovint els temps 
morts, per exemple per arreglar un microscopi confocal, són una rèmora per mantenir viva la 
flama de la recerca que cada vegada costa més mantenir encesa dins els departaments UB.  

 

26. Serveis jurídics i serveis de resolució de conflictes 

S’han de potenciar i professionalitzar els Serveis Jurídics i fer-los més útils a la comunitat UB. 
Apart de l’actual procediment via e-mail es posarà en marxa una línia d’atenció personalitzada, 
és a dir amb possibilitat, ara pràcticament impossible, de reunions amb personal PDI i PAS. 
Es faran convenis amb bufets d’advocats per contrastar opcions en el cas que la UB endegui 
processos contenciós administratius vers instàncies superiors. 

Es farà campanya per fer més conegut el servei de resolució de conflictes que, a tal efecte, es 
potenciarà. Els conflictes interns, especialment, en èpoques de crisi augmenten i són negatius 
per a la Institució. Cal fer un esforç per a què els conflictes no continuïn amagats, surtin a la 
superfície i hagi un equip professional que tingui les eines per resoldre’s i tingui el suport i 
reconeixement de l’equip rectoral.  
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27. Sindicatura de greuges de la UB 

Cal potenciar la sindicatura i conduir totes les qüestions que no s’han resolt per la via ordinària 
a través d'aquesta oficina, i deixar la bústia del Rector per a consultes i temes que no generen 
cap conflicte. L’objectiu principal d’aquestes bústies s’ha desdibuixat en totes les institucions 
públiques i, deixant a banda els temes senzills, en lloc de treure profit de la gent que fa queixes 
el que es fa és respondre de manera i) políticament correcta i ii) que no inviti a rèplica.  

L’enfortiment de la sindicatura es planteja des de tres punts de vista. En primer lloc la UB 
reforçarà el caràcter Institucional a la sindicatura i per això es programaran visites del Síndic a 
tots el centres UB. D’altra banda el síndic tindrà llibertat de criteri. Per últim, el Síndic tindrà 
adjunts que provinguin dels diferents àmbits de la UB, és a dir de l’àmbit acadèmic/científic i 
de l’àmbit PAS. Fins i tot es planteja posar a un alumne per a desenvolupar la tasca d’adjunt 
sempre per temes relatius a alumnat i sota la supervisió del Síndic. L’oficina es potenciaria amb 
5 tècnics adjunts al síndic i el suport administratiu necessari. 

 


