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“Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 

mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 

fieramente existiendo, ciegamente afirmando, 

como un pulso que golpea las tinieblas, 

[…] 

Porque vivimos a golpes, porque a penas si nos dejan 

decir que somos quien somos, 

nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 

[…]” 

 

Gabriel Celaya 

La poesía es un arma cargada de futuro (1955) 
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El candidat 

Sóc Eduardo L. Mariño (Càceres, 1954). Vaig estudiar Farmàcia a Salamanca, on 

vaig obtenir la llicenciatura i la diplomatura en Sanitat i el doctorat en Farmàcia 

(1981) amb premi extraordinari. El 1982 vaig superar l’oposició de professor 

adjunt numerari de Farmàcia Galènica, càrrec que el 1984 va canviar la 

denominació a professor titular de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica a la 

Universitat de Salamanca. 

Després de disset anys a Salamanca, el 1988 vaig accedir a la Universitat de 

Barcelona en obtenir, després d’un concurs d’oposició, la càtedra convocada 

amb el perfil/activitat de Farmàcia Galènica. En aquesta Universitat vaig ser 

cap d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia durant tres anys. Aleshores 

vaig participar molt activament en l’elaboració del Pla d’estudis homologat 

(1992), en què, a proposta i iniciativa meva, es va introduir per primera vegada 

a nivell estatal l’assignatura de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia perquè la 

cursessin tots els alumnes de Farmàcia de la UB i, per tant, de Catalunya. Així 

mateix, també a l’inici de la dècada dels 90, vaig promoure, iniciar i desenvolupar 

un model acadèmic per a l’assignatura de Pràctiques Tutelades, d’obligat 

compliment per normativa europea en els estudis de Farmàcia. He estat 

vicedegà adjunt de la Facultat de Farmàcia i director del Departament 

de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica (2001-2004). 

Dirigeixo, ininterrompudament des de l’any 2000, el Grup d’Innovació 

Docent Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica, consolidat des del 2003, i el 

Grup de Recerca Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia, també consolidat, 

aprovat per la Generalitat de Catalunya. Fins al desembre del 2012 he obtingut 

un total de sis sexennis d’investigació (aprovats positivament per la Comissió 

Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora) i set quinquennis de docència. 

Així mateix, des del 1999 sóc director del màster i postgrau propi d’Atenció 

Farmacèutica Integral i, des del 2014, del màster oficial Medicaments, Salut i 

Sistema Sanitari. 

Des de fa temps, formo part de la Comissió de Bioètica de la Universitat de 

Barcelona, i també estic integrat a l’Observatori de Bioètica i Dret d’aquesta 

Universitat. 

Pel que fa a les relacions externes a la Universitat, sóc acadèmic de la Reial 

Acadèmia Nacional de Farmàcia d’Espanya, de diverses acadèmies nacionals de 

farmàcia (Acadèmia Iberoamericana de Farmàcia, Acadèmia Nacional de 

Farmàcia i Bioquímica de l’Argentina i Acadèmia de Ciències Farmacèutiques del 

Paraguai) i de l’Acadèmia Nacional d’Agronomia i Veterinària de la República 
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Argentina, arran d’una relació ininterrompuda amb l’Amèrica Central i Sud-

amèrica des dels anys 80. 

Estic casat. La meva dona, sense cap mena de dubte, ha estat la clau determinant 

per al meu desenvolupament personal i professional. Tenim moltes coses en 

comú, especialment tres fills. La més gran va estudiar Farmàcia a la UB i, després 

de superar la prova selectiva de farmacèutics interns residents (FIR), està fent la 

formació de resident en Farmàcia Hospitalària. El segon fill va estudiar Enginyeria 

de Camins, Canals i Ports a la Universitat Politècnica de Catalunya, va fer el 

màster oficial de Nanociència i Nanotecnologia de la UB i actualment cursa el 

doctorat a la Universitat de Califòrnia a Irvine. La petita està finalitzant els estudis 

de Medicina. 

Sempre m’agrada dir que vaig venir voluntàriament a la UB en una situació de 

mobilitat professional inusual, impulsat no per necessitat sinó per la ferma 

creença que a Barcelona seria més factible iniciar i desenvolupar un projecte 

acadèmic. Ara crec que tinc un bon coneixement, prou experiència i un 

considerable bagatge a la UB, que em permetrien fer canvis interessants i 

aportacions substancials en cas de ser mereixedor de la confiança per ser rector 

d’aquesta Universitat. Per això, estic disposat a dedicar tot l’esforç que calgui 

durant tots i cada un dels dies que em faltin fins a la jubilació definitiva a la UB, 

on també, com un acte de voluntat pròpia de la mateixa manera que quan vaig 

venir, vull que tingui lloc, tant si resulto elegit com si no. 
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Introducció 

És evident que la Universitat de Barcelona, sobre la base de l’autonomia 

universitària, juntament amb els seus membres, és la responsable de triar el 

model d’universitat que vol. Aquest principi, que és aplicable també als centres, 

les facultats, els instituts, etc., no és inamovible, sinó més aviat al contrari: les 

decisions que es prenen —i també les que no es prenen— porten a diversos 

models d’universitat (generalista, monogràfica, docent, de recerca...), sense 

necessitat de deixar de ser una universitat pública. Fins i tot dins d’un mateix 

model es pot disposar de diferents tipus d’estructures. 

Apostem, com no podia ser d’altra manera, per totes les veritats de propòsit 

general que es puguin suggerir. Estudiarem qualsevol proposta, fins i tot les 

iniciatives faraòniques que es presentin, intentant distingir sempre entre eficàcia, 

efectivitat i eficiència amb visió positiva, possibilista i proactiva. També creiem 

que la UB ha d’establir d’una manera real els seus costos per poder arribar, a curt 

o mitjà termini, a un pressupost immediat que es pugui defensar i assolir quan 

es tracti del seu finançament com a universitat pública. 

Però, abans de parlar del model d’universitat —tema fonamental i de debat que 

s’ha de tractar amb la màxima promptitud—, crec que és important dir que, sigui 

quin sigui aquest model, la Universitat de Barcelona ha de basar-se en els 

principis d’igualtat, capacitat i mèrit. Així, més enllà de la segura importància que 

tenen els rànquings, s’ha de situar les persones (alumnes, PAS i PDI) al centre, 

sense igualar per sota, lluny del café para todos i tenint sempre molt presents les 

minories. De la mateixa manera, apostem pel principi de beneficència i no 

maleficència i pel principi d’autonomia, que necessàriament implica informar, 

comunicar, accedir a la informació, comprendre-la i actuar sempre prenent les 

decisions amb responsabilitat i motivació, de manera que les regles del joc siguin 

les mateixes per a tothom i estiguin clarament definides i publicades. 

Aspirem a una Universitat pública que tingui ben presents les seves arrels i la 

seva història, que no oblidi el seu enclavament geogràfic i sàpiga mirar cap 

endavant, cap al futur, de manera ferma. De la mateixa manera, volem que, més 

enllà de les seves activitats més clàssiques, la Universitat retorni a la societat allò 

que li correspon. Per això un dels vicerectorats s’anomenarà Transferència i 

Impacte, tal com comentarem més endavant. 

Volem una Universitat participativa, sense hereus, ni pubilles, ni colles, ni cadena 

de favors. Tampoc volem grups de pressió, ni interns ni externs, perquè volem 

una Universitat lliure, sense censures internes ni externes, independent, que 

realment segueixi la tan esventada autonomia universitària. Una Universitat 
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allunyada del llibertinatge, en la qual tots els membres, sense distinció, tinguin 

clarament conceptualitzat que hi són per servir i no per servir-se de tot el que 

ofereix. La Universitat ha de ser un lloc on la feina ben feta sigui habitual, que se 

senti com una cosa pròpia i que, en conseqüència, se la tracti com a tal. I que, 

així, el dia a dia es converteixi no en un ensurt rere l’altre sinó en un esdevenir 

agradable que es recorri amb molta il·lusió. 

En aquest sentit, en molts aspectes estem d’acord amb el Decàleg elaborat per 

un grup de professors de la UB, el qual s’oferirà al rector (sigui quina sigui la 

persona elegida). Així, en els punts 1 i 2 del Decàleg es diu: 

“El Rectorat de la UB no pot tenir una funció merament gestora i 

limitada al seguidisme de polítiques emanades d’uns governs dèbils i 

responsables de les polítiques d’austeritat que tant mal han fet a la 

societat en general i a la universitat pública particularment. 

La Universitat de Barcelona no ha de fer seguidisme de les polítiques 

de caire general, particularment aquelles que sustenten 

posicionaments maximalistes... ja que en la comunitat universitària hi 

conviuen opinions i sensibilitats diferents.” 

Volem que es tingui la màxima confiança en la institució, que no hi hagi por sinó 

una absoluta tranquil·litat que les decisions estiguin completament motivades, 

tant si les prenen organismes unipersonals com col·legiats, de designació o 

d’elecció, de manera que les persones implicades —adequadament formades, 

informades i assessorades— assumeixin les responsabilitats, com a mínim les 

acadèmiques, que comporta prendre decisions. 

La Universitat de Barcelona i tots els seus membres no haurien de tenir més 

opcions que un comportament ètic que defugi tot allò que en ocasions representa 

el camí més curt però no el més adequat, un comportament que faciliti l’orgull 

de pertinença a una de les institucions més ben valorades i serioses, la qual 

gaudeix d’un honor inassolible a moltes persones. Tothom ho hauria de tenir ben 

present. Fa pocs dies, en un cas que es troba en plena fase judicial de declaració 

oral, un dels investigats deia: «Todo el mundo copia en los exámenes, pero al 

que cogen lo echan». No podem estar d’acord amb la primera part de la frase 

(no hi volem estar d’acord perquè creiem que no és així), però sí que estem 

d’acord que s’expulsi del dia a dia i dels nivells de responsabilitat i de presa de 

decisions la persona que copiï. 

Creiem que la responsabilitat no ha de concloure amb la finalització o la cessació 

en el càrrec, i tampoc no pensem que prescrigui acadèmicament, per més que 

legalment sigui així. La UB disposa, dins les seves estructures, de la Comissió de 

Bioètica, la qual, sense cap mena de dubte, ha de tenir un paper molt important 

en aquestes qüestions i similars, juntament amb la Sindicatura de Greuges, 
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l’Observatori de Mediació i el Servei d’Inspecció que proposem crear. De ben 

segur, ajudarien que ningú no es pogués considerar l’amo i senyor de la UB, ni 

totalment ni parcialment. 

La Universitat de Barcelona ha de tenir ben present que l’època de la informació 

ja s’ha superat i que som clarament en l’època de la comunicació. Cal incrementar 

els mitjans i els procediments per a una transparència i claredat absolutes de la 

informació, que permetin un accés total a tots els membres de la comunitat 

universitària i que incorporin sistemes digitals d’informació que minimitzin al 

màxim l’enorme burocràcia i que impedeixin la pèrdua de documentació gràcies 

a la digitalització segura, la qual ajudaria a no perdre documents ni altres 

«papers». 

Tot el que s’ha dit fins ara s’ha d’aplicar en qualsevol model funcional i estructural 

de la UB. Pel que fa al model, especialment l’estructural, cal comprovar si el 

recentment iniciat és el més adequat i acceptat. Per aquest motiu, es farà una 

consulta general sobre això, que servirà per mantenir totalment o parcialment el 

que s’ha iniciat i per introduir-hi els canvis que siguin necessaris. Sense cap mena 

de dubte, això podrà tenir implicacions en els tres eixos de recursos humans: 

estudiants, PAS i PDI. 

En el cas dels estudiants, ens sembla molt important millorar el seu grau 

d’implicació en la governança i també valorar, i si escau corregir, la raó de l’elevat 

preu dels crèdits dels quals es matriculen (aquests preus són els més alts —o 

dels més alts— a nivell estatal). S’han de generar sinergies perquè cap alumne 

no hagi d’abandonar la Universitat per qüestions econòmiques. 

En la meva vida personal, gràcies a la trajectòria acadèmica i a l’experiència en 

altres universitats estatals i estrangeres, m’és molt clara la importància del PAS, 

amb el qual històricament sempre he mantingut bones relacions. És molt 

important revisar les plantilles, tornar a professionalitzar quan sigui necessari i 

millorar les condicions de treball, també com a mesura d’impacte. 

Pel que fa al professorat, crec que hi ha una important manca d’informació, 

malgrat les diverses promeses fetes per diferents rectors en diverses campanyes 

electorals. Jo em comprometo personalment a fer pública la plantilla de la UB i a 

fer que sigui fàcilment comprovable, indicant no només la categoria de tot el PDI 

sinó també la seva dedicació. No faré cap tipus de demagògia, ni promeses abans 

de conèixer la situació real, però que sí que miraré de complir els compromisos 

adquirits per rectors anteriors fins on em sigui possible, dins l’horitzó d’establir 

una política de professorat realista que apliqui els recursos allà on realment es 

necessitin i on històricament —per les raons que sigui— no s’hagi fet prou. 
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Per concloure, vull dir que aspiro que la UB sigui una universitat d’excel·lència i 

amb molt talent on també tinguin cabuda i capacitat real de desenvolupament 

altres possibilitats, probablement més freqüents, a fi que tots ens hi trobem 

còmodes, també amb nosaltres mateixos, amb la resta de membres de la UB i 

amb la mateixa societat. 

Que hi hagi una dosi elevada de transparència, en un ambient de clara informació 

amb l’ajut de tots, seguint no només els marcs normatius sinó també els ètics i 

els que el seny i la bonhomia ens marquen, sembla clarament un projecte 

apassionant —en qualsevol moment, també en temps altament canviants—, que 

segur que sabrem fer arribar a bon port, tal com ja s’ha fet en altres ocasions. 

Com a aspectes essencials proposem professionalitat, equitat, responsabilitat, 

flexibilitat, universalitat, nitidesa, democràcia, eficiència i transparència, les 

inicials de les quals configuren el lema PERFUNDET, que molt gràficament 

es pot interpretar com la nostra aspiració a continuar el camí cap a l’excel·lència, 

amb la retenció i importació de talent com a objectiu, procurant no deixar-nos 

ningú pel camí. De ben segur, aquesta aspiració serà compartida. 
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L’elecció a rector 

El procés electoral, tal com apareix al web de la UB 

(http://www.ub.edu/eleccionsrectorat2016/), recull l’acord del Consell de Govern 

de la UB de 30 de setembre d’aprovar la convocatòria d’eleccions a rector. Se 

n’especifiquen les fases i la temporalitat. 

Així, s’indica que el període de presentació de candidatures a rector va del 24 

d’octubre al 4 de novembre, i que el 7 de novembre la Junta Electoral Permanent 

proclama els candidats i candidates. Després d’un breu període per a possibles 

reclamacions, el 9 de novembre es proclamen definitivament les candidatures, i 

entre el 10 i l’11 de novembre cada candidat lliura el seu programa. La campanya 

electoral té lloc entre el 10 i el 24 de novembre, i el 28 de novembre s’elegeix 

rector en primera volta. 

En resum, fins al dia 9 de novembre no es pot dir qui és candidat a rector i, de 

la mateixa manera, fins al 10 de novembre no hi hauria d’haver campanya 

electoral, la qual ha de finalitzar el 24 de novembre, d’acord amb tot allò establert 

i publicat per la Junta Electoral Permanent de la Universitat. 

Nosaltres hem estat conseqüents amb tot el que s’ha exposat —més tard ho 

reprendrem—. Hem seguit no només les normatives, sinó també els aspectes 

ètics, i ens hauria agradat que això hagués estat així i de forma àmplia, i que no 

hi hagués hagut actuacions ni tampoc reunions més o menys públiques ni més o 

menys sectorials molt abans d’haver sabut l’acceptació de la Junta Electoral 

Permanent de ser considerat candidat o no. Probablement aquest hagi estat un 

dels motius pels quals el 5 d’octubre la Junta Electoral Permanent de la UB va 

emetre una nota informativa, que transcrivim a continuació per facilitar-ne la 

lectura. 

“Secretaria General 

NOTA INFORMATIVA DE LA JUNTA ELECTORAL PERMANENT DE 

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE 5 D’OCTUBRE DE 2016 

Un cop aprovada pel Consell de Govern extraordinari de 30 de setembre 

de 2016 la convocatòria d’eleccions a rector de la Universitat de 

Barcelona i ateses diverses peticions d’aclariments de procediment, 

aquesta Junta Electoral Permanent, en sessió ordinària de 5 d’octubre 

de 2016, ha acordat aprovar aquesta Nota informativa. 

La Nota és un recordatori —que s’adreça en particular a les persones que 

es vulguin presentar com a candidates en aquest procés electoral, als 

membres de les seves candidatures i equips de campanya, als 

responsables dels centres de la Universitat, així com a tota la comunitat 

universitària en general— de les consideracions següents en relació amb 

el procés electoral: 

http://www.ub.edu/eleccionsrectorat2016/
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1. La normativa aplicable al procés d’eleccions, que es fonamenta en la 

legislació universitària general i en l’Estatut de la Universitat de 

Barcelona, és la següent: 

a. Reglament d’eleccions de rector o rectora de la Universitat de 

Barcelona, aprovat pel Claustre l’11 de maig de 2004 i modificat 

pel Consell de Govern per adaptar‐lo a la LOMLOU el 15 de 

setembre de 2008 i pel Claustre el 22 de juliol de 2014. Als efectes 

que ara interessen cal subratllar, d’una banda, l’article 14 d’aquest 

Reglament, que regula el desenvolupament de la campanya 

electoral i l’exigència de comportaments ètics, dignes i 

respectuosos amb la institució i els membres de la comunitat 

universitària al llarg de tot el procés electoral; i, d’altra banda, la 

Disposició addicional que estableix que correspon a la Junta 

Electoral Permanent la interpretació d’aquest Reglament. 

b. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquest Reglament 

i requereixi criteri interpretatiu, la Junta Electoral Permanent s’acull, 

de manera supletòria, a les normes generals establertes en la Llei 

orgànica del règim electoral general (LOREG), així com als criteris 

d’interpretació de la mateixa Llei acordats per la Junta Electoral 

Central. En aquest sentit, resulta d’especial interès la Instrucció 

3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre 

interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral 

inclosa en l’article 53 de la LOREG publicada en el BOE de 28 de 

març de 2011 (disponible a 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/28/pdfs/BOE‐A‐2011‐

5521.pdf). 

2. De conformitat amb el que estableix l’esmentat article 14 del 

Reglament d’eleccions de rector o rectora de la Universitat de 

Barcelona, la Secretaria General de la Universitat, encarregada de 

crear la pàgina web amb tota la informació relativa al procés electoral, 

posarà també a disposició de les diferents candidatures espais i altres 

serveis i les plataformes adequades per tal que puguin fer difusió dels 

seus programes i candidatures, i, així mateix, els centres facilitaran 

els mitjans tècnics que siguin necessaris. Aquesta carta de serveis, 

amb el detall precís de quins són aquests serveis, el seu calendari i 

els sortejos que s’hagin de realitzar, es comunicarà als interessats un 

cop s’hagin proclamat les candidatures a partir del dilluns 7 de 

novembre de 2016 o, si s’han de resoldre reclamacions a la 

proclamació, un cop s’hagi fet la proclamació definitiva de 

candidatures, a partir del 9 de novembre de 2016. 

3. Atenent a la normativa aplicable i ajustant‐se als criteris interpretatius 

de la Junta Electoral Central, que la Junta Electoral Permanent fa seus 

en tot allò que sigui aplicable al procés electoral d’eleccions a rector, 

fins que no s’iniciï la campanya electoral (que tindrà lloc entre el 

dijous 10 de novembre i el dijous 24 de novembre, ambdós inclosos), 

està totalment prohibit realitzar activitats de petició expressa del vot, 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/28/pdfs/BOE‐A‐2011‐5521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/28/pdfs/BOE‐A‐2011‐5521.pdf
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així com la publicació i instal·lació en espais universitaris de 

propaganda electoral i la contractació comercial efectiva de serveis 

de campanya. Es recorda igualment que, de conformitat amb la 

legislació general sobre protecció de dades de caràcter personal, no 

es poden crear fitxers amb bases de dades personals sense les 

corresponents autoritzacions. 

4. No obstant tot l’establert en el punt anterior, la Junta Electoral 

Permanent entén que, de conformitat amb la Instrucció ja citada de 

la Junta Electoral Central, hi ha tot un seguit d’activitats que poden 

servir per donar a conèixer les futures candidatures (com ara la 

realització de reunions informals, entrevistes o debats en mitjans de 

comunicació, enviament de correus electrònics, o creació de blogs i 

pàgines web, en cap cas en servidors institucionals) que sí que es 

poden realitzar, sempre que s’ajustin als criteris generals ja 

esmentats i es corresponguin amb els comportaments ètics, dignes i 

respectuosos amb la institució i les persones que exigeix l’article 14.2 

del Reglament d’eleccions." 

 

La veritat és que no sé quins motius devia tenir la Junta Electoral Permanent per 

considerar necessari publicar aquesta nota informativa, en molts aspectes tan 

aparentment òbvia i només cinc dies després de publicar-se la convocatòria 

d’eleccions a rector. És probable que la motivació d’aquesta publicació coincideixi, 

en part, amb alguns aspectes fonamentals que volem eradicar de la UB. Malgrat 

tot, crec que el punt 4 del comunicat no ajuda a la clarificació. En el meu cas, no 

hi ha hagut —ni hi haurà— cap actuació, ni acte privat o públic, més enllà de 

l’acte d’informar algunes persones, personalment, de la meva intenció de 

presentar-me a les eleccions a rector. Són molt poques les persones que he 

volgut que ho sabessin per mi mateix. Ho he comunicat a les persones que m’ho 

han preguntat directament i, evidentment, de manera absolutament privada a 

les persones a les quals vaig sol·licitar el seu suport en cas de ser elegit, les quals 

no es coneixeran llevat que sigui elegit rector o que elles mateixes decideixin 

difondre-ho. 

En resum, tornem a ser conseqüents amb el nostre criteri de seguir la normativa 

vigent i, per això, no diem els noms de persones que ocuparien els vicerectorats 

que després s’especifiquen. Aquí potser convindria recordar l’Estatut de la UB, 

que, entre altres qüestions, assenyala: 

 

“Article 72.1 El rector o la rectora és elegit per 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. 
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Article 75.1 Els vicerectors i les vicerectores són nomenats i separats pel 

rector o la rectora entre el professorat doctor que presti 

serveis a la Universitat.” 

 

Tot i que ja hi ha precedents a la UB, fins i tot propers en el temps, també en 

tenim en altres universitats catalanes, com ara la Pompeu Fabra: pel que recordo, 

el Dr. Josep Joan Moreso, a qui esmentaré més endavant, hi va accedir com a 

rector d’aquesta mateixa manera. 

A més d’aquesta normativa, hi ha altres causes, entre les quals es troba la nostra 

creença en els fets que esmentem a continuació i que tenen lloc quan una 

persona i un equip de vicerectors es presenten a elecció, a vegades inclús amb 

més càrrecs de designació, cosa que respectem totalment: 

1. Acostuma a passar que, després de guanyar les eleccions, alguns 

membres de l’equip l’abandonen i, en ocasions, sense trigar gaire, de 

manera que a vegades el nombre d’integrants de l’equip que acaben 

acompanyant l’elegit en tota la travessia és una mica limitat.  

 

2. El fet de seleccionar les millors persones per a l’equip sol tenir un 

component de distribució geogràfica per centres una mica indicador de 

l’interès de disposar, com a mínim, de les persones que més poden 

ajudar a aconseguir vots. 

 

3. Atesa aquesta distribució «geogràfica», pot aparèixer la sensació que el 

membre de l’equip ha de prestar més atenció a les qüestions que 

afecten més directament el centre d’on prové. 

 

4. En el pitjor dels casos, l’ajuda de l’equip pot portar el rector elegit a 

sentir-se una mica reu en la presa de decisions, tot i que ell en tindrà 

la responsabilitat final i última.  

 

Ja fa més de deu anys, en el meu programa per a l’elecció a degà (PED), deia: 

“Així, prenent el discurs de presa de possessió de l’actual rector de la 

Universitat Pompeu Fabra, elegit el 19 de maig de 2005 i que va 

completar el seu equip amb 10 vicerectors el 31 de maig (12 dies 

després), també sóc de l’opinió que «necessitaré totes les visions 

de la Universitat de tots els membres d’aquesta comunitat per 

fer que el projecte sigui sòlid i estable. Necessitem els 

professors que ens qüestionen un marc insuficient per 

desenvolupar tota la potencialitat que la seva recerca té, els 

professors que ens recorden que mantenir la qualitat de la 

nostra docència requereix no abaixar mai la guàrdia i estar en 
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disposició permanent de millorar; necessitem els estudiants, la 

seva passió per aprendre, el seu compromís, el seu 

descontentament tan comprensible en molts dels aspectes de 

la societat en la qual viuen; necessitem les persones de 

l’administració i els serveis que legítimament volen veure 

reconegut l’esforç que diàriament fan per tal que la Universitat 

pugui oferir la millor docència i la millor recerca de què es 

capaç.» Només m’atreviria a afegir que, també en el nostre cas, s’hauria 

de fer una menció especial a la prestació de serveis, transparents i de 

màxima qualitat, en un entorn d’absència de competència deslleial.” 

En tot cas, això no és més que una decisió personal conseqüent amb el nostre 

criteri, però ningú no ha de tenir el més mínim dubte que si rebem la confiança i 

el vot de la comunitat universitària disposarem d’un bon equip. 

L’esquema inicialment proposat per al possible equip de govern, que pot ser 

revisable, inclou almenys: 

 Vicerectorat Adjunt al Rector 

 Vicerectorat de Recerca i Innovació 

 Vicerectorat de Política Científica 

 Vicerectorat de Docència 

 Vicerectorat de Transferència i Impacte 

 Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionalització 

 Vicerectorat de Cultura i Patrimoni 

 Vicerectorat de Professorat 

 Vicerectorat de Comunicació i TIC 

 Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat 

 Vicerectorat de Personal d’Administració i Serveis 

 Secretaria General 

 Gabinet del Rectorat 

 

Les funcions principals són clarament identificables amb les denominacions, i es 

concretaran en el moment oportú. El Vicerectorat Adjunt tindria com a funció 

principal l’assessorament, i el Gabinet del Rectorat, la coordinació general. D’altra 

banda, volem posar un èmfasi especial en el Vicerectorat de Transferència i 

Impacte, ja que es correspon amb una figura una mica nova i tindrà com a 

principal objectiu diferenciar clarament entre eficàcia, efectivitat i eficiència en 

totes les activitats (docència, recerca, prestació de serveis) i col·lectius 
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(estudiants, PAS, PDI...) que suposin una transferència (retorn) a la societat per 

mesurar l’impacte, basant-nos en bona mesura en el projecte IMPALA. Al web de 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) hi ha la 

informació següent sobre els inicis d’aquest projecte. Ens sembla interessant 

incloure-ho, ja que creiem que aquest projecte no és gaire conegut: 

“El 5 i 6 de novembre passat (2013) va tenir lloc, a Mannheim, el 

llançament del projecte IMPALA: anàlisi de l’impacte dels processos 

externs d’assegurament de la qualitat a les institucions d’educació 

superior, en el qual hi participa AQU Catalunya. Durant la reunió es van 

presentar els quatre grups de partners i es va discutir l’enfocament del 

projecte, el pla de treball i els diferents documents, qüestionaris o 

informes que s’aniran generant. Per part de cada universitat van 

assistir-hi un responsable acadèmic, la persona responsable de la 

unitat tècnica de la universitat i un estudiant. D’aquesta manera el 

projecte assegura, des del seu inici, la representació de tres grups 

d’interès clau en l’avaluació externa de la qualitat: agències, acadèmics 

i estudiants. 

El projecte presenta les fases següents: 

1. El desenvolupament i la publicació de la metodologia que ha de 

servir per analitzar l’impacte dels processos externs 

d’assegurament de la qualitat a les institucions d’educació 

superior. 

2. L’aplicació d’aquesta metodologia per dur a terme quatre casos 

pràctics a quatre països europeus. Cadascuna de les agències 

que participen en el projecte (AQU Catalunya, ARACIS, FINHEEC 

i EVALAG) durà a terme el procediment extern d’assegurament 

de la qualitat i realitzarà, simultàniament, l’estudi d’impacte. 

3. L’explotació i l’anàlisi de les dades recollides, i la seva difusió 

posterior. 

D’aquest projecte, cal destacar-ne la implicació activa, des de l’inici, i 

en totes les seves fases, dels estudiants, com a grup d’interès pel que 

fa a l’eficàcia dels processos avaluadors. En aquest sentit, el projecte 

ha de permetre aprofundir en la integració i la millora de l’aportació 

dels estudiants en els processos d’assegurament de la qualitat.” 

 

Tal com anirem comentant en diversos apartats, ens sembla molt necessari 

avaluar els resultats de les diferents intervencions, especialment de les que 

suposin un cost econòmic més gran, per conèixer-ne bé el grau d’eficiència en el 

cas que tinguin lloc, sense que, òbviament, aquest sigui l’únic criteri que es tingui 

en compte però sí que es faci públic, en nom de la imprescindible claredat i 

transparència que s’ha de produir de manera ininterrompuda i creixent. 
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Aspectes interns generals 

Ja fa algun temps (PED), vaig dir: 

“En referència a tot allò que es podria dir «programa» electoral, no 

m’agradaria fer cap promesa que no pogués complir després, ni 

tampoc que a aquest programa li pogués passar allò que fa una mica 

de temps un estudiant em va explicar que va ocórrer amb el 

«programa» d’una assignatura, en la qual s’havien passat 15 dies 

explicant una lliçó i després van explicar 15 lliçons en un dia.” 

 

No pretenem fer un programa rígid i encotillat, sinó flexible, actualitzat i 

actualitzable, que permeti desenvolupar la tan necessària imaginació, allunyant-

nos de les poques però indesitjables «còpies» més freqüents del límit admissible, 

i que alhora sigui realista i possibilista. No es tracta d’un producte que s’hagi de 

considerar final i exhaustiu; per contra, sí que ens hauria de servir d’ajuda per 

aconseguir una Universitat incloent i integradora. Al llarg d’aquest document, i 

molt concretament al final, hi ha un seguit de propostes que, en el cas que no 

rebem la confiança per poder implementar-les, convido que l’elegit faci seves, si 

ho considera adient. 

Sense cap mena de dubte, cal millorar les línies d’informació, ja que ens sembla 

inadmissible que dins l’espai web de la UB hi hagi llocs d’òrgans col·legiats amb 

entrada visible i que només siguin accessibles a un col·lectiu mitjançant 

contrasenya. 

Pel que fa a la Biblioteca de la UB (CRAI UB), també relacionada amb la 

informació, tot i que deu tenir necessitats per cobrir i millores pendents, ens 

sembla una estructura altament funcional i modèlica en molts aspectes, per la 

qual cosa ara no en direm gaire cosa més. 

El web de la UB, les pàgines de les diferents estructures, facultats, centres, 

instituts, departaments, seccions i unitats, etc. haurien de tenir un format (una 

imatge de marca) al més semblant possible, que facilités la navegació. També 

s’hauria de fomentar la creació de pàgines web personals, on, amb un model 

tipus, els membres de la UB es responsabilitzessin personalment dels continguts. 

A les pàgines d’Internet de l’espai web de la UB, a més de la similitud de format, 

hi podrien aparèixer, juntament amb altres logotips i símbols, els de la UB, per a 

la qual cosa s’hauria de tenir en tot cas una aprovació prèvia. 

Seguint amb la qüestió de disposar de prou informació i en el moment adequat, 

l’ordre del dia de les reunions dels òrgans col·legiats s’ha de publicar amb 

antelació suficient. Tota la informació que es tracta en una reunió ha d’estar 
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disponible, localitzable i fàcilment accessible. Com a molt tard una setmana 

després de la reunió, ha d’estar disponible un esborrany de l’acta, a fi de, primer, 

facilitar la informació, i, segon, poder fer-hi esmenes (que també es publicarien 

convenientment) abans de l’aprovació final de l’acta. D’aquesta manera, s’evitaria 

haver de fer un autèntic abús de la memòria quan els esborranys de les actes 

s’envien per a l’aprovació i s’aproven tres, quatre, sis o més mesos després de la 

reunió. Sens dubte, això també portaria a una millora de la transparència. 

Després d’haver afirmat que pensem que la UB és la Universitat de les persones, 

resulta òbvia la cardinal preocupació per les persones en tots els sentits i, 

especialment, en tots els aspectes relacionats amb situacions conegudes com 

mobbing, bullying, bossing... en les quals se sol produir un «silenci còmplice» 

que, com és ben sabut, planteja sempre una desqualificació i un desprestigi cap 

a qui les pateix com a patró comú. En aquestes situacions, la UB ha fet esforços 

mitjançant el seu Observatori de Mediació. Ens sembla bé, però, com ja hem dit 

i com comentarem, pensem que s’hauria de complementar amb un Servei 

d’Inspecció. Pensem que així es veuria reforçat l’important i beneficiós treball de 

la Sindicatura de Greuges de la UB, a qui proposaria que no s’inhibís en els casos 

en què s’ha informat el Rectorat i aquest òrgan no dóna resposta en un temps 

prudencial. 

El comportament dels membres de la UB ha d’estar sempre dins les pautes de la 

conducta cívica, l’ètica i la bioètica. En aquest sentit, no podem oblidar que la UB 

disposa del Comitè de Bioètica, un dels comitès més actius i reconeguts fins i tot 

internacionalment. Com comentàvem a l’inici, fa uns dies, en un procés judicial 

que ja es troba en la fase d’intervenció oral dels acusats, un d'ells deia una cosa 

com ara «todo el mundo copia y al que cogen lo echan». Estem d’acord que, més 

enllà de les responsabilitats judicials, no s’oblidin les acadèmiques, que no 

haurien de tenir període de prescripció ni oblidar-se després del cessament en el 

càrrec de la persona implicada. 

Necessitem una transparència completa que dificulti o, millor, impossibiliti 

qualsevol indici de corrupció. En aquest sentit, estem molt d’acord amb el que el 

Dr. Wagensberg va dir el passat 24 de setembre a el Periódico: 

“La corrupció és el mal ús de recursos públics en benefici privat. És un 

concepte oposat a la transparència. La corrupció no és tan antiga ni 

tan inherent a la condició humana com diuen els corruptes, els que 

compten de ser-ho algun dia o els que intenten restar importància al 

drama. No es pot parlar pròpiament de corrupció si no hi ha diner 

públic. Un recaptador d’impostos en nom d’un senyor feudal o d’un 

faraó que es queda pasta està robant al seu amo, però no és corrupte 

en el sentit modern del terme.” 
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S’haurien de potenciar, com passa a les universitats més considerades, mesures 

contra el frau científic i altres males praxis, com ara el plagi. Al meu entendre, ara 

tindríem una bona oportunitat, començant, per exemple, per comprovar els propis 

programes que presentem els candidats a rector. 

Lamentablement, fins i tot la casuística que sorgeix en els mitjans de comunicació 

és un indicador de la magnitud del problema. Només comentarem dos casos, a 

tall d’exemple. 

Al diari el Periódico de 30 d’octubre de 2011 va aparèixer la notícia titulada «El 

catedrático copión», amb el subtítol  

“La UB concluye que un profesor plagió trabajos de un alumno, 

pero el atropello ha prescrito” 

En el cos de la notícia es deia: 

“El instructor del expediente abierto […] concluyó en el 2010 que, a 

pesar de la gravedad del comportamiento del denunciado, 

cualquier acción imputable […] anterior a julio de 2007 resultaba de 

imposible persecución por la vía disciplinaria.” 

Més recentment, a finals del juliol passat, en una notícia publicada a la premsa i 

la televisió sobre un presumpte robatori d’exàmens, es carregava tota la 

responsabilitat sobre els estudiants i, encara que com en altres casos no ha 

transcendit a la comunitat universitària, personalment tampoc no sé com va 

finalitzar. Un dels entrevistats (elPais.com, de 3 d’agost de 2016) deia: 

“En paralelo al proceso penal que han abierto los Mossos, un portavoz 

de la UB aseguró que la universidad también aplicará sus propias 

sanciones. La institución dispone de un código y unos protocolos de 

actuación ante situaciones de este tipo pero, tal y como confirmó el 

mismo portavoz, la UB tendrá que valorar y evaluar la situación en 

particular, porque el código que rige la UB es de 1954 y es un protocolo 

desfasado.” 

Amb la prudència que s’ha de tenir en aquests casos, sembla obvi que la UB, 

almenys per a casos que afectin estudiants, PAS i PDI, hauria de tenir una 

normativa actualitzada del Servei d’Inspecció. L’haurien d’elaborar, posar en 

marxa i desenvolupar les entitats esmentades anteriorment (Comitè de Bioètica, 

Sindicatura de Greuges, Observatori de Mediació) i els Serveis Jurídics, de manera 

coordinada. Aquests Serveis d’Inspecció ja s’han desenvolupat en diverses 

universitats estatals. Normativament està prevista la seva creació i funcionament, 

i tal com indicava el Dr. Ignacio González del Rey en les XIV Jornades d’Inspecció 

de Serveis a les Universitats Públiques, que van tenir lloc a Oviedo el novembre 
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de 2014 (la documentació completa és fàcilment localitzable a Internet), els 

antecedents són: 

“Inspección ministerial y disciplina interna: de la LoUE de 

1943 a la LRU de 1983 

— El «servicio diario de inspección de la vida interna de las 

Facultades universitarias» (Orden de 10 de agosto de 1943).  

— Decreto de 8 de septiembre de 1954 (Reglamento de Disciplina 

Académica). 

— Decreto 2832/1972, de 15 de septiembre (Inspección General de 

Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia). 

Supervisión de servicios por los Consejos Sociales e 

Inspección interna de la docencia: de la LRU de 1983 a la LOU 

de 2001  

— Corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto y 

de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta 

de la Junta de Gobierno y, en general, la supervisión de las 

actividades de carácter económico de la Universidad y del 

rendimiento de sus servicios (art. 14 LRU).  

— Se constituirá en cada Universidad un Servicio de Inspección 

para inspeccionar el funcionamiento de los servicios y colaborar 

en las tareas de instrucción de todos los expedientes 

disciplinarios y el seguimiento y control general de la disciplina 

académica (art. 16 RD 898/1985).  

— STC 235/1991: Competencia autonómica y del Consejo Social 

(LRU). 

De la disciplina a la calidad y de la inspección a la evaluación: 

de la LOU de 2001 hasta la actualidad  

— Omisión de la inspección de servicios en la LOU (¿STC 

235/1991?). Y sin embargo se consolidan en las Universidades.  

— Mantenimiento de la competencia en la supervisión del 

rendimiento de los servicios por el Consejo Social (art. 14 LOU). 

Y sin embargo apenas se prevé en las Leyes autonómicas de 

Consejos Sociales. 

— De la inspección interna a la evaluación externa: la ANECA.  

— La disciplina es políticamente incorrecta (hard law-soft law): el 

EBEP (2007) y el Estatuto del estudiante universitario (2010).” 

 

Sense cap ànim inquisitorial ni torquemadiano, però sí per no lamentar-nos de 

situacions com les descrites anteriorment a tall d’exemple, el fet de no disposar 

de cap normativa posterior a la dels anys 50 (com es deia en la publicació d’el 

País.com), malgrat la quantitat de temps que ha transcorregut des de llavors, 
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sembla evident que fa que sigui més que recomanable corregir aquesta situació 

creant i aplicant el Servei d’Inspecció de la UB, tal com específicament reiterarem 

al final d’aquest document. Aquest Servei, a més d’intervenir en casos com 

aquests, també podria determinar, en el moment en què es produís una «mala 

pràctica» clarament comprovada, la inhabilitació per ocupar càrrecs acadèmics 

de manera temporal o indefinida, entre altres possibles actuacions. 

En aquest sentit, em sembla una idea excel·lent la recent creació i inici del màster 

propi de la UB anomenat Prevenció, control i reacció davant la corrupció. 

Public compliance, bon govern i bona administració. 

La informació institucional que s’ofereix diu: 

“Objectius i admissió 

Descripció resumida dels objectius: 

Adquirir els coneixements i les destreses necessaris per detectar 

pràctiques d’administració corrupta en el funcionament dels poders 

públics i dels agents privats que desenvolupen funcions públiques 

per delegació, d’una o altra mena administrativa. Amb aquesta 

finalitat, se seguiran en bona mesura les indicacions de la Iniciativa 

Acadèmica Anticorrupció (ACAD). 

Destinataris: 

— Titulats o graduats en Dret, Economia, Ciències Empresarials i 

Ciències Polítiques i de l’Administració, i en qualsevol titulació 

relacionada amb les ciències socials. 

— Graduats d’altres titulacions, com ara Periodisme, Sociologia, 

Relacions Laborals, etc. 

— Candidats que vulguin ser o ja siguin funcionaris de nivell A, i 

també càrrecs electes, alts càrrecs, directius públics i 

personal eventual que treballi a l’Administració de l’Estat, a la 

Generalitat de Catalunya, a l’Administració local, en organismes 

públics, en societats de capital públic, en fundacions públiques 

o en universitats.  

— En qualsevol cas, es tracta de personal que dugui o vulgui dur 

a terme l’activitat professional tant en el sector públic com en 

el privat relacionat. Per tant, s’inclouen totes les 

administracions públiques: estatal, autonòmica, local, 

institucional, etc.” 

 

Als efectes d’aquest programa electoral, suposa una formació massa espaiada en 

el temps (dura dos anys), però creiem que és un bon indicador que clarament 
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pot servir per evidenciar que som moltes les persones que sentim una 

preocupació important. 

Ens ha agradat molt la presentació, el passat 27 d’octubre, a la sala de juntes del 

Rectorat, del document Declaració sobre integritat científica en recerca i 

innovació responsable. En aquest document hi ha hagut una aportació molt 

important de l’Observatori de Bioètica i Dret i de la Càtedra UNESCO de Bioètica 

de la UB, juntament amb altres institucions. Ens sembla una iniciativa excel·lent, 

i prefereixo reproduir parcialment la informació apareguda a l’apartat de notícies 

del web principal de la UB: 

 

“El document proporciona pautes a investigadors, professionals i altres 

agents de la recerca i innovació. Amb la voluntat d’influir en òrgans 

decisoris dels sistemes de ciència i tecnologia, fa una sèrie de 

recomanacions entre les quals hi ha l’aplicació de procediments per 

identificar i contrarestar els comportaments reprovables. Entre les 

conclusions, s’assenyala que cal tenir en compte que el model de 

recerca i producció científica actual està subjecte a pressions, 

especialment econòmiques i acadèmiques, que no es poden comparar 

amb situacions anteriors. 

[...] 

També s’explica que les conductes reprovables es poden trobar en tots 

els vessants de la recerca: en la supervisió, en l’ús de dades 

estadístiques, en l’autoria, o en les pràctiques de publicació i plagi. 

[...] 

Pel que fa a les causes dels comportaments èticament reprovables, es 

desgranen els factors individuals, organitzatius —entre els quals hi ha, 

per exemple, una manca de «polítiques institucionals èticament sòlides 

i equitatives»— i estructurals. 

[...] 

L’apartat de conclusions fa referència a la necessitat de generar una 

cultura d’integritat en la comunitat científica i en les institucions 

d’educació superior.” 

 

No ens sembla necessari fer més comentaris, donada la gran coincidència amb 

diferents temes presentats en aquest programa i dins la línia de la creació, posada 

en marxa i desenvolupament d’un Servei d’Inspecció, en lloc d’haver de lamentar 

que disposem d’una normativa desfasada dels anys 50. 

Pel que fa a la publicació d’informació a la primera pàgina oficial del web de la 

UB, a l’apartat de notícies, hem de fer el comentari següent. No és possible que 

dos professors de la UB enviïn a aquest apartat de notícies una informació molt 
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similar perquè es publiqui, i que a un se li publiqui en aquesta primera pàgina i a 

l’altre se li publiqui a l’apartat de breus (potser molts membres de la UB en 

desconeixen l’existència i la manera de localitzar-lo). A més, en aquest últim cas 

la informació només hi va estar disponible un parell de dies, i al professor se li va 

exigir que primer ho publiqués al web de la seva facultat. La oportunitat 

d’expressió, sempre que sigui certa i no ofensiva, hauria de ser absolutament 

respectada a la universitat en general i a la UB en particular.  

Una qüestió de gran interès i importància és la presa decisions sense motivació 

o amb una motivació escassa. És un altre aspecte que hauria de millorar-se 

notablement, ja que creiem que ha estat i està sent una de les causes de més 

ocupació dels Serveis Jurídics de la Universitat, els quals es converteixen en 

defensors a ultrança de l’òrgan unipersonal o col·legiat de la UB malgrat que sigui 

en contra d’un altre membre de la UB, a qui fins i tot en força ocasions els 

tribunals donen la raó després d’un llarg periple de recursos que suposen un cost 

de temps i econòmic, a més del cost econòmic de l’alíquota que paga com a 

membre de la UB en la defensa numantina de la part contrària. Creiem que 

s'haurien d'evitar sentències del tipus «por cuanto se ha acreditado que las reglas 

democráticas se vienen utilizando de modo contrario a derecho y con desviación 

de poder» o multes coercitives per la no-execució de sentències. Com dèiem, pot 

passar que un membre de la UB es trobi en un llarg i costós periple judicial 

enfront d’un òrgan unipersonal o col·lectiu de la Universitat i per molt que al final 

li donessin la raó, el procés hauria estat estèril i esterilitzant. En una situació de 

litigi de la UB contra un membre de la UB a qui finalment es dóna la raó judicial, 

la UB hauria de cobrir, com a mínim, totes les despeses econòmiques que el 

procés ocasiona. Això també afavoriria l’equitat institucional. 

En aquesta mateixa línia, els Serveis Jurídics, en col·laboració amb qui 

correspongués, podrien oferir i impartir periòdicament cursos curts de 

procediments, dret administratiu, etc., com a mínim per als òrgans unipersonals, 

de manera que, encara que fos voluntàriament, estigués clarament recomanat, 

sobretot amb vista a possibles accions posteriors. 

Tampoc no és gaire comprensible que, en una universitat que es vanaglòria amb 

justícia de trobar-se en la posició en què es troba en diversos rànquings, es 

puguin perdre documents o papers, sobretot si s’han utilitzat per prendre 

decisions, algunes —en el pitjor dels casos— amb més calat del que aparentment 

podria semblar. D’aquesta manera, i això és també una proposta molt concreta 

que igualment ajudaria a disminuir l’elevada burocratització amb què ens trobem, 

volem digitalitzar tota la documentació del 2017 en endavant, i després, en la 

mesura de les possibilitats, començar a fer-ho amb anys anteriors. Però, insistim: 

a la UB en què creiem no s’haurien de perdre papers ni cap tipus de document. 
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Docència 

Moltes qüestions resten pendents, ja que pensem que vam començar Bolonya 

tard, amb un il·lusori cost zero, i que no s’està duent a terme de la manera més 

correcta possible, en comparació amb la recerca, per a la qual sempre ens referim 

a l’excel·lència i al talent. Tampoc no hauríem d’oblidar que, almenys a la 

Universitat, aquests dos termes (excel·lència i talent) també han de ser aplicables 

a la docència. 

El Programa de Millora i Innovació Docent (PMID), en la nostra opinió, és modèlic 

i molt més avançat d’allò que presenten altres universitats estatals, o, com a 

mínim, la majoria, ja que tampoc no tinc un coneixement exhaustiu del que es fa 

en totes. Hem de potenciar i concedir més pes a la docència i no veure-la com 

una càrrega desgravable només si s’aconsegueixen fons econòmics via la recerca, 

com més tard comentarem. 

Pel que fa als graus, haurem de plantejar, d’acord amb el model funcional i 

estructural, que la Universitat de Barcelona s’autodefineixi, i haurem d’introduir 

reformes importants, ja que no té sentit que tinguem aules amb més de cent 

estudiants i que alhora sembli que seguim el model de Bolonya. Aquestes 

reformes han d’estar directament relacionades, per descomptat, almenys amb la 

força docent que proveeixi el PDI, amb l’assoliment de les competències 

establertes i amb la necessària aproximació al món professional. Arribat el cas, i 

abans que l’estudiant pugui veure disminuït l’aprofitament del seu temps valuós, 

potser hauríem de començar a dimensionar correctament la capacitat dels 

centres, pel que fa als espais físics, instal·lacions i recursos humans, sense 

sacrificar la formació més actualitzada i orientada a la professió (com indica el 

document de Bolonya), perquè podria passar que al professorat més clàssic li 

interessés una reubicació. 

En el punt en què ens trobem, tindran un paper rellevant els vicerectorats que 

intuïtivament semblen més relacionats amb la temàtica (Docència, Política 

Acadèmica i Estudiants) i també d’altres. Aquest és el cas del Vicerectorat de 

Relacions Institucionals, que tindrà una funció molt important en el sentit de 

promoure, activar i facilitar convenis amb els organismes i institucions, de 

manera que els estudiants puguin fer pràctiques extramurs de manera senzilla 

i habitual.  

Per esmentar només un cas, a tall d’exemple il·lustratiu, pensem que no pot 

ocórrer que a l’Hospital Clínic de Barcelona els estudiants de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona no puguin fer pràctiques curriculars (excepte, com 

creiem que es dóna actualment, un màxim de dos estudiants per any de 
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l’assignatura Pràctiques Tutelades, obligatòria per directiva europea de l’any 

1985, la transposició de la qual no va ser del tot correcta), que sí que fan en 

altres hospitals, alguns dels quals de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 

més que resulti difícil de creure i encara més d’explicar. 

D’acord amb el Decàleg elaborat per un grup de professors per oferir-lo al rector 

entrant, estem molt d’acord en el punt 5: 

 

“S’han de recuperar les convocatòries «de setembre» en lloc de les 

revaluacions uns pocs dies després de la qualificació final de primera 

convocatòria.” 

 

Sincerament, considero que el sistema actual, amb la pressió que sotmet 

especialment als professors d’assignatures que són cursades a final dels estudis, 

que han de fer unes actes que després es «corregeixen» amb els resultats de 

la «repesca», com si s’hagués comès un error en complimentar-les, és poc 

edificant, per dir-ho acadèmicament. 

Estem plenament convençuts de la utilitat en la formació dels estudiants, tant 

dins l’àmbit acadèmic com el personal, d’una estada a l’estranger, per a la qual 

cosa disposem de coneguts programes com ara l’Erasmus, entre d’altres, amb 

què, amb una relació de mútua confiança entre universitats, l’estudiant cursa 

assignatures en una universitat diferent de la de procedència perquè a la 

tornada disposi ja de les qualificacions corresponents. 

No obstant això, i malgrat l’indubtable èxit d’aquest programa, i no precisament 

a causa de la seva elevada dotació econòmica, alguna cosa no funciona del tot 

bé quan els nostres estudiants no troben equivalències, o els costa molt trobar-

les, en els plans d’estudis d’altres universitats europees que els permetin un 

màxim rendiment del semestre acadèmic, i no es vegin obligats a matricular-se 

majoritàriament d’assignatures optatives o de treballs de recerca. 

Des del nostre grup (Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia), hem propiciat aquest 

tipus d’activitats, arribant a coordinar durant la dècada de 1990 fins a tres 

programes Sòcrates (anterior a l’Erasmus) i un programa d’intercanvi amb 

universitats nord-americanes que en l’actualitat continua actiu, tot i que sense 

cap dotació econòmica. Caldria intensificar les relacions amb el Canadà, Mèxic, 

l’Amèrica Central i l’Amèrica del Sud, així com en tota l’àrea del Mediterrani i la 

zona asiàtica, fins ara no gaire desenvolupades, facilitant l’intercanvi efectiu 

d’assignatures que han de cursar els estudiants i fent les gestions necessàries 

per millorar les ajudes econòmiques que reben. 



 Programa electoral. Eleccions a rector de la UB. 2016 

 

 
Candidatura d’Eduardo L. Mariño Hernández  22 
 

Històricament, la Universitat de Barcelona ha estat receptora d’un gran nombre 

d’estudiants de grau i postgrau provinents de l’Amèrica Llatina, i això s’hauria de 

potenciar.  

Un cop obtingut el grau, apareix la formació de postgrau, i en concret la dels 

màsters, de realització obligatòria per a la majoria de egressats (amb excepció 

dels titulats amb normatives europees de grau de cinc o més anys segons el BOE 

de 2011). 

Ens sembla que, a més de l’important i bon treball fet per l’Agència de Postgrau 

durant els últims anys, hauria tingut cabuda una altra possibilitat, tenint en 

compte l’excepcional director que hi va haver durant anys i l’excel·lent equip que 

gestionava. En el cas concret dels màsters propis, però molt més els oficials i 

encara més aquells que tenen un caràcter professionalitzador, seria necessari, 

amb o sense la intervenció de l’AQU o d’altres òrgans unipersonals o col·legiats, 

ser més meticulós a comprovar el perfil del quadre docent, pel que fa a 

l’experiència, fàcilment demostrable, en la temàtica del màster, més enllà de la 

seva categoria com a catedràtic o professor titular d’universitat, dels sexennis 

d’investigació i d’altres mèrits de recerca. 

Fa poc vaig participar en l’acreditació d’un màster fora de Catalunya, en la qual 

vaig demanar que es formulés una pregunta sobre aquesta qüestió a la 

Universitat que l’impartia. Del total del professorat implicat, els que podien 

acreditar experiència prèvia en les matèries del màster no arribaven al 5 %. 

Situacions semblants no haurien de produir-se a la Universitat de Barcelona. 

La qualitat intrínseca i la coincidència entre els perfils del quadre docent amb la 

temàtica del màster haurien de ser clarament reavaluades, fins i tot amb un 

mínim de caràcter retroactiu d’aproximadament cinc anys, per evitar una possible 

repetició de situacions no desitjables en el futur. 

De la mateixa manera, caldria trobar fórmules per aconseguir que, sense 

disminuir la qualitat, excel·lència i talent, es reduïssin els costos econòmics, tant 

en els graus com en els màsters, com després tornarem a comentar, i més tenint 

en compte la possibilitat d’un canvi en el sistema grau-màster de 4 + 1, que 

podria passar a una estructura de 3 + 2. Aquest tema, el de la possible estructura 

de 3 + 2, ja ha comportat alguna controvèrsia i una singular unanimitat un pèl 

estranya en la CRUE. 

La normativa actual, efectivament, permet fer el sistema grau-màster de 3 + 2 

anys, com té lloc en diferents països europeus (no en tots), en lloc del 4 + 1 

actual per a diferents titulacions, cosa que no afecta en cap cas els graus amb 

normativa europea, encara que sí que l’haurien de tenir present. Amb qualsevol 

de les possibilitats (6 anys, 5, 4 + 1 o 3 + 2), amb la titulació de màster, per 
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exemple en el cas de Medicina (sis anys), o aconseguint les competències del 

nivell 3 del MECES (és a dir, màster) en el cas de Farmàcia (cinc anys), resulta 

inqüestionable que els estudiants que acaben els seus estudis a la Universitat de 

Barcelona han de tenir garantida la lliure circulació com a professionals, com a 

mínim, dins l’espai europeu d’educació superior (EEES). En aquest punt, convé 

recordar la ineludible necessitat de complir els aspectes normatius en general, i 

molt especialment en el cas de titulacions amb normatives europees, ja que, en 

cas contrari, més enllà de la clàssica situació «que ve l’inspector», podria haver-

hi conseqüències realment molt perjudicials per als titulats i un gran desprestigi 

per a la institució. 

En aquesta línia, tot i que l’actual normativa permet (no obliga) una estructura 

de 3 + 2 en lloc de les actuals de 4 + 1, això es podria estudiar amb calma. Sense 

necessitat de fer-se d’una manera generalitzada, podria donar-se el cas que 

servís per descarregar algun pla d’estudis actual de matèries més pròpies dels 

estudis preuniversitaris o de continguts una mica desfasats per canvi de 

paradigma.  

Aquest canvi normatiu també podria suposar més facilitat per trobar assignatures 

en altres universitats europees que permetessin un intercanvi dels estudiants 

amb més flexibilitat, sense pèrdua de qualitat i obtenint un títol de graduat amb 

totes les competències, fins i tot les professionals (amb quatre anys) i en 

condicions de competir amb els companys de la resta d’Europa. Això, 

necessàriament, hauria d’anar acompanyat de facilitar la realització voluntària 

dels màsters, que serien de dos anys (120 ECTS), a un preu assequible, i 

especialment destinats a la realització del doctorat (nivell 4 del MECES). Si els 

plantejaments recaptatoris, de concessió de més places de professorat, 

d’aspectes vinculats amb l’espai físic o els recursos per a recerca, etc., fossin els 

motius per rebutjar aquesta situació que sempre permetria l’accés ràpid i 

competitiu al mercat laboral dels titulats per la Universitat de Barcelona, 

juntament amb els col·legues de la resta d’Europa, no estaríem en una posició 

correcta. De tota manera, també cal assenyalar que molt recentment hem tingut 

notícies que aquest tema (3 + 2) s’està plantejant cap a noves o molt recents 

titulacions de les quals es diu que exigeixen una ràpida formació per a la inserció 

laboral. 

Dins l’àmbit de la docència de postgrau, en concret de la docència especialitzada, 

sempre que els títols oficials els expedeixi el Ministeri d’Educació (amb el nom 

que correspongui) per més que, per exemple, el Ministeri de Sanitat participi en 

la formació, la Universitat hauria de vetllar pel paper actiu dels seus professionals, 

i no només dels professors associats i professors ordinaris amb plaça vinculada, 

sinó també de tots aquells que es corresponguin amb les matèries formatives, 

entretant no es resolgui la situació actual, un xic anacrònica en alguns casos.  
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No podem deixar d’assenyalar un tema de singular importància com és el de 

recertificació, que en bona part, com a conseqüència de la situació política dels 

últims mesos, està encara aturat, malgrat la finalització el gener passat dels 

terminis normativament establerts per la Unió Europea. En concret, ens referim 

al fet que encara no s’ha aprovat la transposició a la normativa espanyola i tan 

sols tenim sense aprovar el projecte de reial decret següent: 

“Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre 2006, relativas 

al reconocimiento de cualificaciones profesionales…” 

En la nostra opinió, que no necessàriament ha de ser compartida, amb 

independència del paper dels col·legis professionals i les societats o associacions 

cientificoprofessionals, la Universitat també hauria de participar proactivament 

en aquests processos. 

Per una altra banda, i donada la necessitat dels idiomes dins la formació 

universitària i professional, cal assenyalar el paper fonamental que té l’Escola 

d’Idiomes Moderns (EIM) a la Universitat de Barcelona, promovent la projecció 

internacional de tota la nostra comunitat universitària. 

També volia fer especial menció a Els Juliols com a programa d’estiu de la 

Universitat de Barcelona, el qual serveix de nexe d’unió amb la nostra societat en 

tractar temes d’interès social de diferents àmbits de coneixement. 
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Recerca 

El tema de la recerca també està lligat amb la reestructuració (l’actual o la 

modificada) de la Universitat, i fins i tot amb la resolució del tipus d’universitat 

que es pretén tenir. 

En molts aspectes estem d’acord amb tot allò inclòs en la carta oberta «La 

internacionalització de la investigació a la Universitat de Barcelona», 

que el Dr. Graciani va enviar als mitjans el juliol passat i que parcialment 

reproduïm a continuació: 

“Al llarg dels últims anys, el finançament de la recerca s’ha traslladat 

de l’àmbit nacional a l’internacional i, específicament, a programes 

europeus. Si bé els resultats de la UB són similars als de la resta 

d’universitats espanyoles, hi ha un important marge de millora, ja que 

els esforços dedicats a la preparació de propostes no generen un 

rendiment òptim. Encara que en això influeixen múltiples factors, el 

principal és que es tracta d’unes regles de joc diferents a les que 

imperen en altres casos, que requereixen una major 

multidisciplinarietat i implicació directa de la institució, que ens vénen 

imposades des de fora, i a les quals hem d’adaptar-nos per poder 

competir en igualtat de condicions amb els millors. 

Per canviar aquesta situació i augmentar a mitjà i llarg terminis la taxa 

d’èxit en les propostes presentades, i a la llarga augmentar el nombre 

de les propostes exitoses, cal que l’equip rectoral que surti escollit en 

les properes eleccions dugui a terme un seguit d’accions concretes. 

Aquesta carta pretén suggerir el mínim comú denominador d’aquestes 

accions. Els seus signants creuen que, almenys, cal acordar que la 

internacionalització de la recerca és una aposta estratègica de 

la Universitat de Barcelona, i que per això cal establir: 

 una estratègia pública, i donar-la a conèixer internament i 

externament als actors interessats, 

 uns objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com uns 

indicadors associats, 

 una normativa pròpia, d’acord amb els requisits dels òrgans 

finançadors, que hauria de preveure necessàriament 

mecanismes per: 

o Definir àrees, objectius i accions prioritàries. 

o Valorar científicament i tècnicament el potencial i 

la viabilitat de les iniciatives. 
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o Formar, assessorar i donar suport a aquells 

investigadors, grups o propostes seleccionades. 

 unes estructures […] 

 unes sinergies […] 

 un encaix […] 

 una persona […]” 

Aquests quatre últims punts es troben relacionats amb el model i amb els 

possibles canvis d’estructures inclosos en el present programa. 

“Una persona, o persones (col·laborant estretament amb l’anterior), 

que pugui dur a terme activitats corporatives i representatives de la 

nostra institució davant les instàncies europees, que permeti incidir 

tant en la proposta dels temes de recerca de les diferents convocatòries 

com en el seguiment de les propostes. 

Finalment, i com a fase prèvia a tot l’anterior, s’hauria de generar un 

mapa d’oportunitats, capacitats, interessos, riscos i deficiències, i un 

procediment per a la seva actualització periòdica, que ajudi en la 

definició i la millora de l’estratègia, els objectius, la normativa i les 

estructures anteriors.” 

També sembla imprescindible considerar la recent nota de la League of European 

Research Universities (LERU), d’agost de 2016, The strength of collaborative 

research for discovery in Horizon 2020, que, entre altres qüestions, indica: 

“Most research is increasingly or already highly collaborative in nature. 

Collaborative research appears in many shapes and degrees of more 

or less structured formats, for example through extremely large or very 

small research teams, through team science, international networks, 

informal exchanges and more. Indeed, it is at the heart of the EC 

Research Commissioner Carlos Moedas’ «open science, open 

innovation, open to the world» strategy. Collaborative research is of 

vital importance in discovery research, bringing together specific 

expertise, resources and equipment from different disciplines and 

various places. Its potential benefits have long been recognised, 

bringing about, for example, novel approaches, higher research 

impact, and improved innovation through cross-fertilisation. 

Collaborative discovery research is essential for Europe to be at the 

forefront of innovation and to deliver economic and societal impact. At 

the EU level, collaborative discovery research is supported mainly via 

pillars II and III (Industrial Leadership and Societal Challenges, 

respectively) of Horizon 2020, the EU’s framework programme for 
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research and innovation. However, calls for research proposals in these 

programmes often stipulate technology readiness levels (TRLs) and 

funding decisions are disproportionally skewed towards projects at the 

higher TRLs (five and above), which compromise opportunities for the 

most innovative projects and can lead to risk-averse approaches to 

economic and societal impact. It is recognised that collaborative 

discovery research is possible via the Future and Emerging Technology 

(FET Open and FET Proactive, in particular) scheme in pillar I (Excellent 

Science). In fact, the oversubscription of the FET scheme illustrates 

the opportunities that it could bring to pillars II and III of Horizon 

2020.” 

 

I aclareix convenientment en aquest mateix document: 

“The most important European funding scheme for research and 

innovation is Horizon 2020 (H2020), which consists of three pillars: I) 

Excellent Science, II) Industrial Leadership and III) Societal 

Challenges. With both the European Research Council (ERC) and the 

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) in pillar I, there is a clear place 

for investigator-driven frontier research in H2020. These schemes aim 

at funding excellent individual researchers and their teams. LERU has 

been a staunch supporter of the ERC approach and wants it to remain 

a vital and strong part of the EU research programmes. Another 

valuable funding opportunity in H2020 is the Future and Emerging 

Technologies (FET) scheme and especially the FET Open instrument, 

which deals with disruptive technological research where applications 

are already anticipated or known. While highly solicited, FET success 

rates are extremely low (in the few percent range). 

The two other pillars of H2020, Industrial Leadership (IL) and Societal 

Challenges (SC), fund research projects on predefined, broad themes 

including ICT, Health, Climate and Energy. Industrial Leadership 

supports innovative small- and medium-sized enterprises in speeding 

up the development of technologies that are already close to the 

market. The Societal Challenges pillar, on the other hand, is aimed at 

the development of new solutions for specific challenges confronting 

Europe, such as ageing, transport and food production.” 

La lectura detinguda del document, fàcilment localitzable a Internet, resulta molt 

més eloqüent i il·lustrativa que tot allò que en aquest programa pretenem 

incloure. De la mateixa manera és interessant, pel que fa a l’escenari dels propers 

anys, la lectura atenta del comunicat de premsa de la LERU, del 26 d’octubre de 

2016, amb el títol: 

“The European Parliament says NO to proposed EU 

budget cuts and YES to research and innovation” 
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El comunicat comença dient: 

“The European Parliament (EP) has adopted in plenary its position on 

the EU budget for 2017. LERU is pleased to see that the EP sticks 

to its commitment to research and growth by suggesting to 

endow the EU with the appropriate funds to realise them.” 

 

Tot això va molt en la línia del manifest enviat pel Dr. Graciani, al qual ens 

referíem anteriorment. 

Certament, a escala estatal, durant els últims temps, la recerca havia millorat, 

però el tema és complex, ja que la inversió que es necessita i la connexió amb el 

sector privat han de tenir una continuïtat que no posi en perill la supervivència 

dels grups consolidats i altament competitius, i que a la vegada permeti que 

emergeixin grups nous, en ocasions representants del canvi de paradigma que 

s’està produint en molts àmbits de les ciències i de les lletres, sense oblidar la 

independència, autonomia i caràcter públic de la Universitat de Barcelona, 

matèries en cap cas negociables ni discutibles. 

Això també té molt a veure amb el model global d’universitat que la Universitat 

de Barcelona triï i de les estructures de les quals es doti, mantenint tot o una part 

d’allò que s’ha modificat recentment i pensant en altres possibles agrupacions en 

una pràctica col·laboradora i interprofessional, com sembla que tot indica que ha 

de ser.  

Sembla que seria molt raonable pensar en agrupacions, no en funció del nombre 

de persones (ni masses crítiques) sinó per afinitats d’activitat investigadora o 

docent (si es prefereix, per àrees de coneixement o parts d’àrees), per millorar 

la comunicació, l’eficiència de recursos humans i materials, l’optimització 

d’utillatge i aparells, així com el seu manteniment i actualització. Això portaria, 

sense cap mena de dubte, a una sinèrgia important en tots els sentits, tant 

docent, de prestació de serveis i de transferència. Els investigadors haurien de 

passar de ser purament competitius a col·laboradors sota un prisma de 

col·laboració institucional, més enllà de la col·laboració conjunta, puntual, 

circumstancial i, en moltes ocasions, per raó d’amistat o simpatia, que tampoc 

no es pot ni s’ha d’obviar. 

També hem de dedicar atenció als grups de recerca aprovats per la Generalitat 

de Catalunya. En aquest tema, és imprescindible una absoluta transparència en 

la composició dels grups esmentats, identificant qui és l’investigador principal (IP) 

i qui són la resta de membres, com també les seves respectives afiliacions. Això 

s’hauria d’aplicar a tots els casos i se n’hauria de tenir coneixement, i no només 

en el cas que l’IP pertanyi a la Universitat de Barcelona, sinó també en la resta 
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de casos. És important conèixer els canvis que es produeixen en els grups de 

recerca amb flux d’investigadors a fi que sempre quedi garantit un historial comú 

i previ, fàcilment demostrable per la seva productivitat científica en revistes amb 

factor d’impacte. 

Un altre punt en aquest apartat és el referent al GREC, que ens sembla que és 

una eina excel·lent. Malgrat això, els diferents canvis —d’objectiu, de finalitat i 

d’estructura— que s’han produït en el temps fan que molt especialment els 

currículums més antics haurien de ser actualitzats per ajustar-se al format actual. 

Per acabar aquest apartat inacabable, només vull fer referència al fet que en la 

nostra opinió, i molt en particular pel que fa a les ciències de la salut però no 

exclusivament, s’ha produït un important canvi de paradigma que en cap cas 

s’ha de confondre amb un allunyament entre la recerca bàsica i l’aplicada, per 

molt que els agents externs acostumin a tenir més interès en temes propers a 

la seva possible arribada al sector productiu i a la comercialització. 

Certament, la ja clàssica R+D, referida a la Recerca més el Desenvolupament, ha 

canviat a l’actual R+D+i+t+T, és a dir, Recerca, Desenvolupament, innovació, 

transferència i Transparència, on la Fundació Bosch i Gimpera, juntament amb 

altres entitats (bioincubadores, empreses derivades, etc.), estan fent un treball 

valuós que caldrà facilitar i impulsar. 

De la mateixa manera, els instituts i els parcs científics tenen molt a dir respecte 

d’això, tal com comentarem més tard. 

No podem acabar aquest apartat sense manifestar un compromís explícit 

respecte a la potenciació, no només pel que fa a la recerca en ciències, sinó 

també, utilitzant una terminologia similar, quant a la recerca en lletres.  
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Personal docent i investigador (PDI) 

En tot el que fa referència a persones, iniciarem aquest apartat fent una 

manifestació pública de tolerància zero davant la violència de gènere, i la no 

acceptació de discriminació en cap cas, ajustant-nos sempre als principis 

d’igualtat, capacitat i mèrit. 

Indubtablement, diverses qüestions ja tractades anteriorment serien d’especial 

aplicació ara, tot i que en interès de la brevetat intentarem repetir-nos tan poc 

com sigui possible. 

Segur que no es tracta d’una cosa senzilla, però difícilment podrem resoldre 

satisfactòriament un tema complex sense conèixer-ne bé la dimensió. Malgrat els 

diferents compromisos dels rectors anteriors, segueix sense fer-se pública la 

plantilla de PDI de la Universitat de Barcelona, per increïble que sembli. Volem 

creure que la institució disposa d’aquesta informació, ja que, si no fos així, això 

seria una mala notícia, atès que desconeixem si hi ha alguna institució, empresa, 

etc. que pugui funcionar sense conèixer clarament els seus recursos humans i 

tingui una política clara en aquest sentit. 

Ja fa més de deu anys (PED), dèiem: 

“Necessitem estabilitzar el professorat en situació precària i promoure 

el professorat estable. És per això que hem de conèixer totes les regles 

del joc, les quals no haurien de ser canviants de forma acomodatícia, 

sinó que, en cas de fer algun canvi en la regla de joc, aquest es faci 

amb suficient antelació i absoluta claredat. Penso que no podem 

continuar pretenent la justificació exclusiva del professorat tenint en 

compte només l’activitat docent, ja que aquest fet comporta situacions 

acadèmiques diguem que «difícils», i la Facultat no ha de ser només el 

lloc on es ve a donar la lliçó.” 

Això i tot, i encara que el cor tibi, tenim alguns dubtes sobre si realment es 

coneixen adequadament les plantilles, i encara tenim molts més dubtes sobre la 

política de recursos humans, no gaire encertada segons el meu parer, per emprar 

un qualificatiu suau i molt acadèmic en lloc del terme que probablement hauria 

d’utilitzar basant-me en la nostra pròpia experiència. 

Resulta molt interessant la manera com recentment han sortit a concurs 25 places 

de professor associat, als quals se’ls imposa un nombre molt elevat de requisits, 

i sobre els quals no s’especifica ni el perfil ni l’activitat. Pel que sembla, es vol 

«resoldre provisionalment» dins de la Universitat la situació a un màxim de 25 

professors associats, els quals, pels requisits exigits, han de ser molt concrets.  
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Perquè no hi hagi cap dubte, i després ho reiterarem en els compromisos 

immediats, en cas de ser escollit es faran públiques les plantilles amb categoria i 

dedicació del personal docent, publicació que mantindrem completament 

actualitzada. De la mateixa manera, es faran públiques les dotacions de personal 

docent dels últims deu anys, incloent-hi les portes pregiratòries i giratòries, així 

com els carrusels. 

Així, afirmem que subscrivim totalment els punts 3 i 4 del Decàleg anteriorment 

esmentat i que reproduïm a continuació: 

“La UB ha de convocar places de professorat dels cossos de titulars i 

catedràtics, pe”r no disminuir el nivell de professorat, per donar sortida 

a les justes aspiracions dels professors que s’han acreditat per a l’accés 

als cossos de professorat universitari i per mantenir el nivell (220 

places de CU en 4 anys i manteniment del nombre de TU). 

S’han de convocar places de professor estable per a aquelles persones 

acreditades amb un criteri d’equitat i també d’interès estratègic de la UB.” 

És clar que, per determinar correctament les plantilles, caldrà tenir en compte 

determinades situacions, les quals, encara que puguin semblar impossibles o 

creguem que a la Universitat de Barcelona no haurien d’existir, es donen. Per 

exemple: 

 Professorat ordinari a temps complet que durant més de deu anys estigui 

sense ubicació física en espais físics d’algun departament (i, en conseqüència, 

sense un mínim coneixement de la seva permanència al centre), i que a més 

tampoc no tingui un encàrrec docent del departament al qual figura que 

pertany. 

 Professorat interí al qual es treu la plaça a concurs sabent que no podrà 

concursar, com no fa gaire va passar amb una companya que ja no es troba 

entre nosaltres, després d’una mort inesperada en uns moments difícils 

(q.e.p.d.). En aquest punt, em sembla que es deixa una trista herència al nou 

rector de la Universitat de Barcelona i, en el cas de ser jo l’escollit, garanteixo 

plenament que mai més no tornarà a passar una cosa semblant amb un 

professor interí. 

 Professorat al qual no s’està aplicant el règim d’incompatibilitats, en contra 

fins i tot de l’informe dels Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona. 

Aquesta situació és una altra trista herència, però, per a un mínim 

compliment del principi d’igualtat, les incompatibilitats no poden estar 

aplicant-se a uns si, a uns altres no. Aquesta situació es veu afavorida per 

l’absència del Servei d’Inspecció, anteriorment comentat i posteriorment 

proposat. 
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Aquestes situacions, i potser algunes de manera més òbvia, haurien de ser 

tingudes molt en compte a l’hora d’establir les plantilles docents. 

Un cop amb ple coneixement i publicitat d’aquesta informació, s’hauria d’establir 

la plantilla mínima amb criteris realistes, amb el benentès que, alhora que no 

sobra ningú, cal aplicar els recursos d’una manera racional. 

El sistema actual d’accés a PDI funcionari, amb acreditació prèvia de l’ANECA i 

posterior concurs a la Universitat, en un principi era interessant, atès que 

permetia que els «no elegits» i els provinents d’altres universitats poguessin tenir 

alguna oportunitat, més enllà de les escasses oportunitats del procediment 

anterior. En aquest procediment anterior només era possible l’èxit si «lligaves el 

trio», que habitualment solia ser de tres membres del tribunal de fora de la 

Universitat convocant.  

Sens dubte, l’acreditació premia la docència, encara que més la recerca, i permet 

més oportunitats als «no elegits» en evitar els concursants de mèrits, a vegades 

dubtosos o pitjor que dubtosos, però amb bons suports i que en el sistema 

anterior podien triomfar amb només trobar un membre dels cinc del mateix 

«corrent», a més dels dos membres de la universitat convocant. Indubtablement 

això ja és història, però convé recordar-la per evitar repetir els errors, fet al qual 

som bastant proclius. Aquest sistema via acreditació, però, que inicialment podia 

semblar atractiu, amb el temps s’ha anat viciant, i a més el compromís de les 

autoritats acadèmiques de proveir plaça a la mateixa universitat a tots aquells 

que aconseguissin l’acreditació ha acabat desvirtuant el sistema. 

La situació actual sembla que afavoreixi clarament processos endogàmics i 

dificulta la mobilitat del professorat, desembocant així a la confrontació «mobilitat 

versus endogàmia» o viceversa. En la meva pròpia experiència, puc dir que la 

mobilitat és enriquidora i opino que l’endogàmia pot arribar a tenir resultats molt 

negatius. Tanmateix, aquest és un llarg debat d’anàlisi de pros i contres. Així: 

 Una absoluta endogàmia mancada de la mínima mobilitat, encara que 

només sigui temporal i transitòria, no sembla, d’entrada, un bon 

model.  

 Una endogàmia relativa que permeti consolidar grups en creixement i 

amb interès estratègic sembla més raonable. 

 Una endogàmia que permeti que apareguin grups innovadors dins 

l’actual paradigma de les ciències i de les professions sembla molt 

raonable. 

 Una mobilitat relativa de personal en grups i àmbits ja prou coberts a 

la Universitat de Barcelona sembla, d’entrada, un bon model. 
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 Una mobilitat relativa per interès del mateix professorat seria un model 

possible, sempre que la universitat receptora en garantís la viabilitat 

real. 

 Una mobilitat relativa per interès tant del professorat com de les 

universitats implicades, en què la universitat receptora garantís la 

viabilitat real, seria, a parer meu, el model òptim. 

 Una mobilitat absoluta, fins i tot en contra dels interessos del 

professorat, crec que seria un model pèssim. 

Evidentment, es poden produir altres situacions que molt probablement 

apuntaran cap a una solució intermèdia, en la qual una universitat no es veurà 

superada pel que fa a cobrir objectivament les seves necessitats al mateix nivell 

de com té coberts altres àmbits, però que alhora tampoc no es veurà desproveïda 

del capital humà que s’hi forma. 

El tema dels sexennis de recerca sembla que ara comença a ser àmpliament 

criticat per problemes d’autoria i altres males praxis, i també perquè amb el 

compromís abans esmentat, la segona fase del concurs a la mateixa Universitat 

s’ha convertit habitualment en un mer tràmit quan hi ha un únic concursant 

aspirant «a la seva pròpia plaça». Si les universitats convoquessin les places no 

pel nombre de persones acreditades sinó per les seves autèntiques necessitats, 

el professorat hauria tingut més mobilitat, la universitat convocant ja s’hauria 

preocupat de seleccionar el millor dels millors, i els avaluadors no pensarien allò 

de «si la seva universitat ho vol». 

Encara que manifestem la nostra decidida voluntat de complir els compromisos 

de rectors anteriors pel que fa al personal, sembla també raonable que en el 

moment oportú haurem d’establir un horitzó temporal de canvi, si més no per 

evitar deixar una herència tan complicada als que ens segueixin. 

La situació actual fa que es pugui arribar a tenir molts professors del mateix 

àmbit, en perjudici d’altres de menys atesos per ser més recents, emergents i, 

fins i tot, que puguin ser representatius de l’actual paradigma de les titulacions, 

inicialment sense una mida prou gran per competir en publicacions, sexennis i 

capacitat d’influència. Si no es corregeix aquesta situació, s’estarà facilitant, 

especialment per a les funcions docents, que s’indueixin o es propiciïn polítiques 

igualitàries per sota (de vegades emparats en el terrible «interès general» mal 

entès) amb la pretensió que, «total, per donar una classe», tots els professors 

ordinaris han de ser iguals sense distinció de matèria ni experiència, oblidant així 

l’excel·lència i el talent en la docència a la Universitat de Barcelona, aspectes que 

també reclamem. 



 Programa electoral. Eleccions a rector de la UB. 2016 

 

 
Candidatura d’Eduardo L. Mariño Hernández  34 
 

Una possible alternativa, un cop conegudes les plantilles i determinades les 

autèntiques necessitats, podria ser establir un sistema d’avís a possibles persones 

interessades a incorporar-se a un departament, secció, unitat, grup, etc., on les 

expectatives i previsió de dotació de noves places de professorat no tinguin lloc 

fins a la data en què es determini, per no crear en directe ni en diferit falses 

expectatives i menys encara problemes professionals, familiars o personals, però 

alhora que permeti amb el coneixement fefaent de la persona interessada la seva 

integració en el grup que correspongui durant un temps, de forma similar al MIR, 

de manera que transcorregut un termini de temps determinat no es produirà cap 

obligació contractual. Creiem que aquest és un tema d’interès general i molt 

especialment per als becaris Ramón y Cajal, per als quals la Universitat adquireix 

el compromís de plaça a termini fix. Així, tenim la convocatòria de fa només uns 

dies (28 d’octubre de 2016) de disset places de professor agregat per a becaris 

Ramón y Cajal amb el certificat I3, sobre el qual ara no tractarem. 

La crítica a l’actual sistema de provisió, atès que també existeix la nostra i tan 

coneguda «picaresca», ha arribat a una crítica molt seriosa del sistema dels 

sexennis d’investigació en certs sectors. Així, Enrique Javier Deu Gutiérrez 

(professor i investigador de la Universitat de Lleó), el 10 d’octubre de 2016, 

publicava a Crónica Popular un article titulat: 

“Más allá del negocio de los sexenios universitarios” 

Entre altres coses, deia: 

“El actual sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria 

[…] premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y 

comercializables que son las que generan «distinción y 

reconocimiento» (número de sexenios), al tiempo que «penaliza» si no 

se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no devaluación de 

la función docente 

Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada en una 

inversión en el propio currículum mediante este tipo de publicaciones 

que sí reportan beneficios subjetivos (valoración) y materiales 

(compensaciones retributivas).  

Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación 

excelentes, ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para 

adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el mercado de los 

sexenios. 

Se recurre al autoplagio, a las autocitas, a las redes de citas, a las 

guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a exigencias 

de citar artículos publicados en los últimos años en la revista donde se 

quiere publicar. […] 



 Programa electoral. Eleccions a rector de la UB. 2016 

 

 
Candidatura d’Eduardo L. Mariño Hernández  35 
 

Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna que 

fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en 

vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación.  

Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. […]  

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar 

otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo 

compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como 

valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y 

también con las necesidades y sectores más desfavorecidos.” 

 

La publicació és més extensa i bastant crítica i, encara que no hi estiguem 

totalment d’acord, ens sembla que conté diversos punts en què seria molt 

convenient aturar-se i reflexionar. 

En aquest apartat, que conscientment hem titulat personal docent i investigador, 

volem fer alguna reflexió en la línia d’allò que també ha exposat el Dr. Deu 

Gutiérrez.  

Pensem que el professorat (almenys l’ordinari) de la Universitat ha de ser docent 

i investigador sense que això representi un obstacle, tal com està previst 

normativament, perquè un departament pugui acordar així una especial dedicació 

a la recerca amb una disminució de la docència. En tot cas, volem deixar palès 

que els estudiants tenen un paper cabdal en la Universitat.  

Sense ells, tal com vaig dir fa algun temps al Claustre, potser seríem «alguna 

cosa», fins i tot molt important, però no seríem una universitat, i la docència que 

els impartim, en la millor mesura de les possibles basada en la nostra recerca o 

en l’activitat professional quan això sigui permès, ha de ser alguna cosa més que 

un compromís, evitant àdhuc fer servir la tan reiterada denominació de «càrrega 

docent», ja que creiem que no hauria de ser una càrrega.  

En aquesta línia, he de dir que em sembla que la dotació de places de reforç per 

disminuir la docència de professors que aconsegueixen bastants fons econòmics, 

així com les desgravacions docents personals i col·lectives per recerca en el PDA, 

i fins i tot si s’apliquessin en aquesta línia els mateixos sexennis estatals 

d’investigació, necessitarien una reflexió. Sembla que hauríem de tenir en compte 

que, per aconseguir aquestes quantitats de diners, de qui ja rep habitualment 

compensacions per altres vies, la Universitat de Barcelona aporta una dotació 

econòmica en recursos humans i en ocasions també en mitjans i infraestructures, 

que no han estat generalitzades però que permeten als «agraciats» rebre el 

«premi» de tenir menys «càrrega» docent. 
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També hem d’assenyalar que hem signat el document de Comissions Obreres per 

aturar la pròrroga del Pla Serra Húnter, com crec que també ho han fet la resta 

de candidats. En els seus inicis —a principi d’aquest segle— personalment em 

semblava una bona forma de promoció del professorat el fet de buscar 

coincidències entre candidats amb bons mèrits i garanties, fins on era raonable 

demanar, juntament amb necessitats docents òbvies, perquè així, un cop 

finalitzat el procés de selecció, si els resultats eren adequats es podia fer un 

cofinançament del cost total de la plaça de promoció.  

El que no tinc tan clar és la situació de promoció de personal amb captació de 

talent i excel·lència extern. Crec que són dues coses diferents. En el tema de 

captació, primer haurien d’assegurar-se les condicions de treball i la 

«subsistència» de la possible persona seleccionada per no crear falses 

expectatives difícils d’esmenar a certes edats. 

El coneixement del model funcional i estructural de la Universitat de Barcelona, 

juntament amb la publicació de plantilles, l’establiment de necessitats reals i 

petició de fons per cobrir-les, i un programa realista de recursos humans, no 

només seran d’utilitat per a la captació de talent i excel·lència, sinó que també 

seran d’ajuda per poder donar respostes a la pregunta «UB, on vas?» (als 

precandidats a rector), que la Coordinadora Obrera Sindical (COS) de la 

Universitat de Barcelona difonia mitjançant un correu electrònic el passat 7 

d’octubre. Pel que fa a això, sí que puc avançar que en el meu entorn proper i 

el de la meva competència, en gairebé trenta anys en aquesta Universitat mai 

no hem tingut cap dels anomenats «falsos associats», i sí un nombre molt més 

elevat al normativament establert de professors associats «de veritat», que és 

la figura amb la qual podem coincidir. 

En aquesta mateixa línia podem perfectament considerar el professorat associat 

com a personal professionalitzat a la Universitat, entenent-lo com el professional 

que, tenint la seva principal font d’ingressos fora de la Universitat, també pot 

tenir una activitat professional, per exemple, en el món sanitari. Estem d’acord 

també amb la figura de plaça vinculada dins l’àmbit assistencial per al professorat 

ordinari, i no només de Medicina, sinó també, almenys dins d’aquest àmbit 

assistencial, de totes les graduacions que tenen formació especialitzada via 

«intern resident», com ara FIR per a farmacèutics (previstes normativament des 

de l’any 1944), PIR per a psicòlegs, QIR per a químics i BIR per a biòlegs. 

Un tema transversal que també s’haurà de tractar és el de les àrees de 

coneixement, sigui quin sigui el model i l’estructura que finalment adopti la 

Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, s’hauria de facilitar la possible 

mobilitat i el canvi d’àrea de coneixement, especialment quan hi ha una 

justificació clara i una trajectòria prèvia suficient. 
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Personal d’administració i serveis (PAS) 

En tot el que fa referència a persones, iniciarem aquest apartat fent una 

manifestació pública de tolerància zero davant la violència de gènere, i la no-

acceptació de discriminació en cap cas, ajustant-nos sempre als principis 

d’igualtat, capacitat i mèrit. 

Indubtablement, diverses qüestions ja tractades anteriorment serien d’especial 

aplicació ara, tot i que en interès de la brevetat intentarem repetir-nos al menys 

possible. 

Ja fa més de deu anys (DEP), dèiem, i continuem dient: 

“El personal és, certament, una de les qüestions que més em 

preocupen, ja que, incloent el sentit més purament empresarial, no 

conec cap empresa que tingui èxit sense tenir cura del seu capital 

humà. Això que és evidentment d’aplicació al PDI i als estudiants, 

també ho és sense cap dubte al personal d’administració i serveis, per 

als quals, juntament amb la seva estabilització i promoció, entenc que 

ha d’haver-hi iniciatives per al seu constant i major grau de 

professionalització i millora en les condicions de treball.” 

En aquesta línia, subscrivim el Decàleg ja mencionat en tot allò que fa referència 

al PAS: 

“S’ha de mantenir tot el PAS actual i estudiar fórmules d’estalvi que 

permetin crear noves places, però en qualsevol cas, com a mínim, 

mantenir tot el personal actual.” 

En la nostra opinió, és molt important reprofessionalitzar el PAS, com ja dèiem 

en el Decàleg i com continuem pensant avui dia. 

Hem demanat l’opinió al nostre entorn més proper i subscrivim les idees que ens 

han aportat, que són les següents: 

 Política de personal clara i realista: 

— concursos clars i transparents, i barems segons la legislació vigent 

— possibilitat de canvi de places tant horitzontal com vertical, afavorint la 

transversalitat 

— temporalitat reduïda i per a contractes de reforç puntual 

— eliminació de la figura del becari com a treballador sense retribució 
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 Recuperació dels drets del personal perduts els darrers anys: 

— matrícula gratuïta 

— dies d’afers propis 

— jornada de 35 hores 

— recuperació de la tercera paga extraordinària 

— recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu 

— racionalització dels complements del lloc de treball 

Ens sembla molt raonable els suggeriments aportats i, sens dubte, serà necessari 

tractar-los seriosament a fi i efecte d’assolir les fites esmentades. 
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Estudiants  

En tot el que fa referència a persones, iniciarem aquest apartat fent una 

manifestació pública de tolerància zero davant la violència de gènere, i la no-

acceptació de discriminació en cap cas, ajustant-nos sempre al principi d’igualtat, 

capacitat i mèrit. 

Indubtablement, diverses qüestions ja tractades anteriorment serien d’especial 

aplicació ara, tot i que en interès de la brevetat intentarem repetir-nos al menys 

possible. 

Ja fa més de deu anys (DEP), adaptant-lo a aquesta situació, dèiem: 

“Especial atenció també s’ha de tenir amb els estudiants, amb qui una 

actitud excessivament paternalista no em sembla la millor de les 

posicions. Considero que s’ha d’afavorir el seu coneixement de tot allò 

que és la Universitat des dels seus inicis en la Universitat, addicionant 

a la seva formació científica també la humanística i en altres 

temàtiques, com les que fan referència a la «presa de decisions», 

respecte a les quals fan referència en finalitzar els seus estudis, 

manifestant les seves necessitats. M’agradaria que els estudiants 

sentissin com a seva la Universitat i que la finalització dels seus estudis 

de grau no impliqués mai un «adéu» a la Universitat sinó un «fins 

després», sense limitacions temporals ni de cap altra mena.” 

A més, i com una cosa que ja venim dient des de fa temps sense cap èxit, creiem 

que s’ha de tenir en compte la realitat social de Barcelona i de la UB, on molts 

estudiants treballen per poder pagar-se la matrícula. Sembla que una molt bona 

mesura seria que, amb independència del nombre d’anys que s’estableix per cursar 

una titulació —que anomenarem itinerari ràpid—, s’oferís un itinerari més lent 

organitzat adequadament pel que fa a la seqüència lògica de realització 

d’assignatures, de manera que sigui més fàcil compaginar els estudis amb la feina. 

Aquesta qüestió l’han demanat reiteradament els estudiants des de fa temps.  

El cost de les matrícules i la dotació de les beques són temes fonamentals, ja que 

qualsevol estudiant amb capacitat i interès per cursar uns estudis universitaris 

els hauria de poder cursar sense que les qüestions econòmiques fossin un 

impediment. 

En una publicació recent del diari El País amb títol «La mayoría de 

universidades del mundo van a desaparecer» (25 d’octubre de 2016), David 

Roberts deia: 
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“En 2011 el profesor de la Universidad de Stanford Sebastian Thrun, el 

mejor experto en Inteligencia Artificial de los Estados Unidos, se 

planteó impartir uno de sus cursos en Internet, gratis y para todo el 

mundo. Casi 160.000 estudiantes de más de 190 países se apuntaron 

y el porcentaje de alumnos que obtuvo una A (un sobresaliente) fue 

superior al de las clases presenciales. 

Thrun dejó Stanford y montó Udacity, donde ha desarrollado una 

metodología de enseñanza totalmente nueva. Además, ha creado un 

nuevo modelo de negocio: si terminas el curso a tiempo te devuelven 

tu dinero y si no consigues un trabajo tres meses después, también. 

¿Te imaginas esto en una universidad tradicional?” 

Encara que sigui una manera original de tractar el tema de les matrícules, de 

moment, si més no, intentarem que el contingut que indica el titular de la notícia 

no tingui lloc —més tard ho comentarem— i, mentrestant, buscarem les millors 

fórmules possibles i, alhora, realistes. 

Més proper i coincident amb la nostra manera de pensar és el que apareix en un 

article de la revista Redacción Médica del passat 14 d’octubre, amb el titular 

«Rectores y estudiantes de Medicina defienden la matricula según 

renta», el qual, entre altres qüestions, indica textualment: 

“Los rectores y estudiantes de Medicina lo tienen claro: la 

financiación del sistema de educación pública es uno de los 

grandes retos para los próximos años. España tiene los cuartos precios 

más elevados de Europa en matriculación, distribuido, además, de una 

forma dispar entre las diversas comunidades autónomas. Aunque el 

problema es claro y está sobre la mesa, las soluciones presentadas por 

los representantes universitarios solo han encontrado un punto en 

común: tasa de matriculaciones según la renta del alumno. 

La Confederación de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE) ha apostado por un modelo donde los alumnos pagan en 

función de su renta. Al menos, así lo refleja el informe La Universidad 

española en cifras 2014-2015 que han presentado este jueves y 

donde se precisa que los pagos de los créditos «deberían realizarse 

atendiendo al nivel de renta de cada uno de los demandantes de este 

servicio universitario». 

Un plan rectoral donde también se denuncia que, en España, el 

sistema de becas y ayudas equivale a la tercera parte de los que 

destinan de media los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Para el Consejo Estatal de Estudiante de Medicina (CEEM), el 

modelo final de financiación debe ser similar el usado en Suecia, 

Noruega o Austria, donde la formación universitaria esté libre de 

cualquier tipo de coste económico, pasando a financiarse de 

manera indirecta a través de los impuestos gestionados por las 

Administraciones Públicas.” 

Aquest és un tema que cal treballar intensament, mantenint que ningú amb 

capacitat i interès per cursar estudis universitaris hauria de quedar-se sense 

poder cursar-los per motius econòmics, circumstància que serà la línia en la qual 

treballaré com a rector en cas de ser elegit. 

Amb independència d’altres actuacions, una proposta molt concreta i de ràpida 

implementació seria la de considerar l’anomenat estudiant-tutor, de manera que 

els estudiants dels últims anys puguin facilitar la integració dels nous alumnes a 

la Universitat de Barcelona i donar-los els millors consells per a l’èxit acadèmic i 

personal durant la seva estada a casa nostra. Aquesta qüestió seria d’aplicació, 

no només als estudiants de grau, sinó també als estudiants de postgrau i 

estrangers. 
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En tot el que hem exposat fins ara hem tractat un ampli apartat general, un de 

docència, un de recerca, un de PDI, un PAS i un d’estudiants, amb la voluntat de 

considerar aquests apartats independentment del model estructural i funcional 

que finalment vulgui tenir la UB. Per això, un abordatge intens en funció de 

centres, Grup UB i parcs, instituts de recerca i hospitals universitaris no sembla 

ara gaire convenient, més enllà dels aspectes ja comentats amb anterioritat i 

algun apunt més que farem a continuació i que seria independent de possibles 

canvis de models. 

 

Centres 

Pel que fa als centres i departaments, el Decàleg, elaborat per un grup de 

professors com a proposta que caldrà que assumeixi qui resulti elegit rector, en 

el punt 6 indica: 

“S’ha de parlar (i votar) amb els afectats per la reforma de centres i 

departaments recentment aprovada i revertir les reformes quan 

aquestes no tinguin majoria de suports.” 

No només hi estem d’acord, sinó que es tracta del que hem explicitat 

anteriorment i que figurarà com a proposta específica d’aplicació immediata.  

Els centres que actualment es tenen en compte són: 

Facultats i escoles  

Belles Arts  

Biblioteconomia i Documentació  

Biologia 

Ciències de la Terra 

Dret 

Economia i Empresa  

Educació  

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació  

Filologia  

Filosofia  

Física  
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Geografia i Història  

Infermeria  

Matemàtiques i Informàtica 

Medicina i Ciències de la Salut  

Odontologia  

Psicologia  

Química  

ICE 

Institut de Ciències de l’Educació 

Escola de Doctorat 

Escola de Doctorat 

Centres adscrits  

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)  

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)  

Escola Superior de Relacions Públiques 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme - CETT  

Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu  

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)  

Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)  

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA) 

Centres en procés d’adscripció  

Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) 

 

De l’ICE hem de dir que tenim una molt bona opinió del seriós treball que fa, 

però és segur que deu tenir necessitats no cobertes i projectes per desenvolupar 

que caldrà atendre adequadament. 

Pel que fa a l’Escola de Doctorat, la informació disponible és diversa i no 

sempre gaire positiva, ja que diverses fonts ens han fet saber qüestions que 
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s’haurien de canviar, a més de les qüestions que nosaltres mateixos ja tenim. 

Així, el Decàleg esmentat diu en el punt 10, que compartim i, fins i tot, anem 

més enllà: 

“S’ha de posar en marxa l’Escola de Doctorat com a tal escola, ja que 

ha esdevingut una oficina de procediments burocràtics.” 

De la mateixa manera, i deixant de banda aspectes de tipus econòmic, és molt 

important tenir present el moment en què s’ha d’exigir cursar un màster per 

iniciar un doctorat, atès que després d’explicacions infructuoses i d’algun debat 

ja es va arribar a la conclusió que això no es pot exigir a cap titulat de la UB amb 

cinc anys de llicenciatura. Igualment, caldria esperar més sensibilitat sobre 

peticions que no impliquen cap cost econòmic de personal però que sí que 

serveixen per atendre l’afortunada diversitat que hi ha a la UB, a Barcelona i a 

Catalunya, amb l’afegit que poden evitar problemes personals, col·lectius i de la 

institució mateixa. 

Ens semblaria molt important que l’Escola de Doctorat fes una tasca 

coordinadora, que requeriria una activitat informativa actualitzada. Així, i sense 

ànim de molestar ningú, ens preguntem quants membres de la UB coneixen la 

recent modificació de la normativa de doctorat, publicada al BOE el juny de 2016; 

és a dir, fa ja uns mesos. 
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Grup UB i parcs 

Actualment, tenim: 

Grup UB 

Fundació Bosch i Gimpera (FBG)  

Fundació Guasch Coranty  

Fundació Josep Finestres  

Fundació Montcelimar  

Fundació Solidaritat UB  

Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons 

Institut de Formació Contínua (IL3-UB)  

Parc Científic de Barcelona (PCB)  

Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB)  

Parcs  

Parc de les Humanitats i les Ciències Socials 

 

La Fundació Bosch i Gimpera compta, no només amb la seva trajectòria, sinó 

també amb un model independent molt important, atesa la nostra clara convicció 

sobre la transferència, tant en l’àmbit de la recerca com en el de la docència. 

En referència a l’Institut de Formació Contínua (IL3), i més enllà de la 

nostra experiència personal —que no tractarem aquí—, sí que tenim algun 

comentari per fer. 

Sempre ens ha semblat que l’IL3 i els seus predecessors (Summer Schools, Palau 

de les Heures, etc.), en els quals hem participat molt sovint i amb els quals 

actualment mantenim un màster propi i un postgrau iniciats l’any 1999, eren una 

bona idea, fins i tot abans de la Declaració de Bolonya, per diferenciar la formació 

continuada d’altres tipus de formació universitària. 

D’aquesta manera, ens va cridar l’atenció que, sense que la UB fes arribar ni un 

mínim d’informació als seus membres, en els mitjans públics d’informació hi 

apareguessin notícies en què s’afirmava que fonts de la Conselleria de Justícia 

van confirmar a la Cadena SER que s’havia obert un expedient informatiu a l’IL3. 
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Es deia que fins a 46 professors de la UB que també impartien classes o dirigien 

cursos a IL3 van carregar a l’Institut despeses que sumaven 800.000 € i, pel que 

sembla, les autoritats acadèmiques havien acceptat la detecció de 130.000 € de 

despeses «dubtoses» i «poc estètiques» el 2012. 

Però, fins i tot si és possible, les notícies sobre aquesta qüestió publicades, entre 

d’altres, per Catalunya Press, El Mundo o La Vanguardia, deien que era una 

situació de la qual ja s’havia informat amb anterioritat, el 2012, i que, si més no, 

l’actual direcció de l’IL3 havia pres mesures i que «continua trabajando en la 

mejora de procesos de gestión, especialmente en la motivación y justificación de 

los gastos» (Catalunya Press). 

Sobre aquest tema, el 14 d’abril de 2016 apareix al web de la UB una notícia 

titulada «Comunicat de la Universitat de Barcelona en relació amb les 

informacions sobre l’IL3»: 

“Davant les informacions emeses aquest matí que podrien afectar la 

gestió de l’Institut de Formació Contínua (IL3) i que hi vinculen la 

Universitat de Barcelona, aquesta institució vol fer els aclariments 

següents: 

1. L’IL3 és una fundació privada amb personalitat jurídica pròpia 

diferenciada de la de la Universitat de Barcelona, i per tant, amb uns 

pressupostos i una gestió separada. 

[…] 

2. Els cursos que ofereix l’IL3 poden crear-se a través de tres vies: 

a) A iniciativa pròpia de l’IL3. 

b) A través de propostes alienes a l’institut, proposades per 

especialistes en àrees de coneixement que tenen relació amb l’àmbit 

de la formació professional continuada. 

c) Amb propostes procedents d’empreses de formació que demanen 

l’acreditació del títol per l’IL3. 

[…] 

5. El Patronat de la Fundació Privada IL3 va ordenar a l’inici del 2009 

implementar un nou model de gestió a l’IL3 per poder disposar d’un millor 

sistema de pressupost, gestió, control i informació economicofinanciera. 

[…] 

7. KPMG fa constar en el seu informe de 2012: La fundació ha registrat 

en el compte de pèrdues i guanys despeses corresponents a cursos 

autogestionats per diferents directors acadèmics per un import total de 

130.086 euros durant l’exercici 2012, [prèvia presentació de justificacions] 

en els cursos que autogestionen (2.b). És en aquests dos anys quan 
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KPMG, en els seus informes, adverteix sobre el concepte i la naturalesa 

d’aquestes despeses. 

[…] 

10. La Direcció General de la Fundació IL3, seguint els criteris establerts 

pel seu Patronat, continua treballant en la millora dels processos de 

gestió, especialment en la motivació i justificació de les despeses, per tal 

que totes les accions, més enllà de l’adequació a la legislació vigent, siguin 

èticament i estèticament impecables.” 

Lamentablement, per als mateixos membres de la UB que no coneixien el tema, 

aquest comunicat va resultar no gaire comprensible i sí bastant confús, i per a 

aquelles persones tant de la UB com externes tampoc no ens sembla que 

aconseguís els efectes perseguits, sinó un augment de la confusió, expandint el 

dubte sobre qui no havia fet mai ha cap tipus de mala pràctica. Per evitar això, 

l’inexistent Servei d’Inspecció ara sol·licitat senzillament hauria pogut fer una 

intervenció, donant a conèixer així el nom i/o l’afiliació dels responsables 

d’aquesta mala pràctica. 

Haurem de concretar aquests i altres aspectes perquè realment hi hagi també 

aquí una activitat col·laboradora amb els altres centres, evitant que la UB es faci 

la competència a si mateixa i intentant que la informació sobre les activitats 

docents de l’IL3 siguin fàcilment localitzables en els centres i viceversa, ja que la 

situació contrària no sembla que sigui mínimament de recepció. 

Sobre el Parc Científic de Barcelona, el primer parc d’aquest tipus que es va 

crear, només volem dir que ens sembla una peça clau en la recerca de la UB. 

Què n’hem de dir, del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials? Que és 

un «nounat» i que, com a tal, necessitarà molta ajuda del futur rector. En el 

nostre cas, tenim el convenciment (fàcilment demostrable) de la importància que 

té aquest tipus de recerca, que coneixem bé gràcies a la presentació d’una doble 

orientació en les nostres línies de recerca: d’una banda, cap a les ciències més 

clàssiques i de l’altra, cap a les ciències socials. 

Sobre les fundacions, el Decàleg esmentat anteriorment també s’hi manifesta, 

d’una manera que probablement també és aplicable, almenys en part, als instituts 

de recerca: 

“S’han de rescindir els contractes amb externs per a governar les 

fundacions i els serveis de la UB. Les fundacions han de gestionar-se 

amb un director acadèmic (seleccionat entre els candidats per un 

procés transparent) i un PAS de prestigi que actuï d’administrador o 

gerent. Això representa un estalvi econòmic significatiu, però alhora 

assegura que la deriva recent, de que les fundacions tinguin interessos 

divergents amb la UB, s’acabi.” 

http://www.ub.edu/minerva/
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Instituts de recerca 

Aquest és un tema certament complex i en el qual caldria establir clares línies de 

comunicació amb els parcs científics. Molt caldria aplicar de tot allò que es troba 

en la carta oberta «La internacionalització de la Recerca a la UB», que el Dr. 

Graciani enviava a mitjans de juliol passat i que ja hem comentat anteriorment. 

Fa pocs dies, en una d’aquestes activitats de «precampanya», parlant de la 

recerca translacional i de la pràctica col·laborativa, una companya, en una acte 

de «confiança», em va venir a dir que què era això de recerca col·laborativa, que 

les col·laboracions se les buscava cadascun amb les seves amistats. 

Actualment comptem amb: 

Instituts de recerca propis de la UB  

Institut de Biomedicina (IBUB)  

Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)  

Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB)  

Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB)  

Institut de Neurociències 

Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB)  

Institut de Recerca de l’Aigua  

Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio)  

Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCUM)  

Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA)  

Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB)  

Institut de Recerca Geomodels  

Institut de Recerca Jurídica de la UB (TransJus)  

Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) 

Instituts de recerca participats per la UB  

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)  
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Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

Institut de Recerca Biomèdica (IRB) 

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)  

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal Barcelona)  

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)  

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)  

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)  

Institut d’Economia de Barcelona (IEB)  

Institut Català de Ciències del Clima (IC3) 

Instituts interuniversitaris i altres centres de recerca  

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)  

Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)  

Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB)  

Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) 
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Hospitals universitaris 

En el món de la complexitat i de la immediatesa, ens trobem els hospitals 

universitaris, que, a més de desenvolupar activitat assistencial, imparteixen i 

col·laboren en la docència. A més, tenen un paper essencial en la recerca de les 

ciències de la salut, almenys tal com l’enteníem en l’època de la Divisió IV o 

Ciències de la Salut. 

Actualment es troben a la UB: 

Hospital Clínic de Barcelona  

Hospital Universitari de Bellvitge  

Hospital de la Mútua de Terrassa  

Hospital del Sagrat Cor (associat) 

Hospital Dos de Maig de Barcelona 

Consorci Sanitari Integral (associat)  

Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanitari Integral (CRH) (associat)  

Hospital de Sant Joan de Déu (associat)  

Hospital Esperit Sant (associat)  

Badalona Serveis Assistencials (associat)  

Consorci Sanitari del Maresme (associat)  

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. Consorci Sanitari Integral (associat)  

Hospital Plató (associat)  

Fundació Sanitària Mollet (associat)  

Hospital Benito Menni (associat)  

Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

No insistirem de nou, atès que ja s’ha comentat, en la necessitat de participació 

en la docència per als alumnes de la UB, evidentment als de Medicina i també als 

d’altres titulacions, i en la necessitat de revisar els convenis signats per incloure-

hi figures com la del professor vinculat (Farmàcia, Psicologia, Biologia, Química, 

etc.), a més de les ja totalment arrelades i que des de fa temps són proveïdes 

per al professorat de Medicina. 
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Ja gairebé finalitzant aquest programa electoral, ens ha semblat molt interessant 

i oportú esmentar el molt recent comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques (ACUP), que, segons la pàgina oficial d’Internet de la UB, es va 

presentar el matí del 27 d’octubre de 2016 al Govern de la Generalitat. Pel seu 

contingut, amb el qual estem totalment d’acord en gairebé tots els aspectes, i 

per la seva actualitat, el reproduïm parcialment a continuació: 

“L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat 

aquest matí una declaració, subscrita per tots els rectors i presidents 

dels consells socials universitaris, en què reclama al Govern de la 

Generalitat millores en la política universitària. La declaració gira a 

l’entorn de cinc eixos: major autonomia, millor finançament públic, 

reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de 

màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de 

Catalunya (CIC) pel que fa a l’estructuració dels estudis i, finalment, 

incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal 

d’administració i serveis (PAS).  

[...] 

El primer aspecte que recull la declaració és la demanda de més 

autonomia organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica, 

que comporti un retiment de comptes periòdic i profund de les 

universitats al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la societat a 

través del Parlament. 

A continuació, es reclama un model de finançament estable que 

asseguri la suficiència econòmica de les universitats, i que a mig termini 

assoleixi el finançament mitjà dels països de l’OCDE (1,22 % del PIB). 

Actualment el finançament del sistema públic català se situa en el 

0,88 % del PIB. Aquesta millora en el finançament ha d’anar adreçada 

a poder complir les quatre funcions bàsiques de les universitats: 

docència, recerca, transferència de coneixement i compromís social. 

També s’exigeix una reducció dels preus de matrícula que tendeixi a 

igualar-se a la mitjana de l’OCDE, que és d’un 14 % (actualment a 

Catalunya és d’un 26 %). I que el cost de matrícula de les dues etapes 

educatives de la universitat (graus i màsters) sigui el mateix, és a dir, 

que el cost de la matrícula dels màsters s’equipari al dels graus. L’ACUP 

advoca així mateix per un sistema integral de beques i ajuts als 

estudiants, que asseguri en tot moment la igualtat en l’accés i en el 

progrés acadèmic. Reclama que aquestes mesures es duguin a terme 

sense perjudicar en cap cas el finançament de les universitats públiques. 

En l’àmbit de l’estructuració dels estudis, les universitats demanen un 

compromís ferm amb els acords del CIC, de manera que únicament les 

titulacions noves de grau (no impartides per cap universitat catalana) 

es puguin dissenyar amb una estructura de tres anys (180 crèdits). Per 

http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/noticies/docs/27102016_Declaracio_ACUP-1.pdf
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a la resta de titulacions de grau impartides per diverses universitats, el 

sistema universitari de Catalunya ha d’avançar plegat cap a un procés 

de convergència europea, i s’ha d’evitar que una mateixa titulació de 

grau es pugui assolir indistintament en tres anys (180 crèdits) o en 

quatre (240 crèdits) en alguna de les universitats del sistema 

universitari de Catalunya. 

El canvi en l’estructura dels estudis universitaris s’ha de fonamentar en 

raons acadèmiques que garanteixin l’adquisició de les competències 

formatives necessàries que facilitin als graduats una inserció adequada 

en el món laboral, i també que atenguin la convergència amb l’espai 

europeu d’educació superior (EEES). 

La declaració detalla que la modificació de la durada d’un grau no pot 

comportar una disminució de la subvenció pública total; i que la 

modificació de l’estructura acadèmica no pot conduir en cap cas a un 

increment del cost de la matrícula per als estudiants. 

Finalment, pel que fa a la incorporació de nou PDI i PAS, la declaració 

proposa un pla de xoc ambiciós de deu anys entre la Generalitat de 

Catalunya i les universitats públiques per poder renovar les plantilles 

del PDI (relleu generacional) i per donar resposta a les legítimes 

expectatives d’estabilització del PDI interí acreditat i a l’accés a 

posicions de major nivell acadèmic. I un pla de xoc de deu anys entre 

la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques que permeti, 

com a mínim, un increment del PAS equivalent al que s’ha perdut al 

llarg d’aquests darrers anys (com a conseqüència d’una taxa de 

reposició del 0 %), que permeti estabilitzar el personal temporal 

(interí) i que n’asseguri la carrera professional.” 

Les qüestions d’aquesta notícia de les quals tinc algun recel són fonamentalment:  

1. El tema de la reducció del cost de la matrícula de graus i màsters, on, 

encara que estem d’acord en el fons, ens agradaria que es tingués en 

compte la nostra proposta concreta d'adequar les taxes als ingressos 

familiars i/o personals. 

2. La possible associació d’una hipotètica reducció del 4 + 1 a un 3 + 2, la 

qual cosa no ens sembla que hagi de ser uniforme, generalitzable ni 

homogeneïtzant, ni que es pugui connectar ni condicionar, en absolut, a 

una «disminució de la subvenció pública total» (citació textual), i encara 

menys a una pujada de costos de matrícula als estudiants. 

3. Deu anys ens sembla molt de temps tant per al PAS com per al PDI, i 

més quan estem parlant d’un relleu generacional després de molt de 

temps de retallades, manca d’inversió i una política de recursos humans 

més que opinable.  
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Mesures concretes i d’implementació ràpida 

Sense pretendre fer una llista exhaustiva i inamovible, a continuació s’indiquen 

una sèrie de mesures ben concretes i d’immediata posada en marxa: 

 Conèixer l’estat general i específic de la UB. 

 Sol·licitar als membres de l’equip rectoral sortint un informe de l’estat 

de la situació en cadascuna de les seves competències, amb especial 

èmfasi en els temes pendents i en els recentment conclosos.  

 Fer una consulta almenys al PDI i al PAS sobre el canvi estructural 

iniciat a la UB i, si calgués, buscar solucions flexibles que no suposin 

necessàriament una homogeneïtzació. 

 Fer pública la plantilla de PDI i PAS. Estarà disponible al directori, no 

només amb el nom, categoria i ubicació, sinó també amb la dedicació. 

 Fer pública la dotació de places de PDI dels últims deu anys, 

especificant aquesta informació amb la màxima concreció possible. 

 Fer pública la dotació de places de PAS dels últims deu anys, 

especificant aquesta informació amb la màxima concreció possible. 

 Promoure de manera realista la participació dels estudiants en la 

governança a la Universitat de Barcelona. 

 Crear la figura de l’estudiant tutor per afavorir la integració dels nous 

estudiants a la vida universitària. 

 Establir almenys una llista de distribució amb un moderador, de 

manera que, si més no inicialment, cada docent pugui fer la tramesa 

a diferents nivells (facultats/departaments/seccions/unitats) i a 

diferents posicions (catedràtics, professors titulars, professors 

associats, etc.). 

 Crear un Servei d’Inspecció —tal com indica la normativa i tal com 

tenen diferents universitats— i reestructurar els actuals Serveis 

Jurídics en la línia de tot allò que s’ha exposat anteriorment. 
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Segur que especialment els nostres detractors habituals ens recriminaran haver 

presentat un programa massa casolà, però, com indicava fa més de deu anys (PED): 

“Aprofito per dir també que no tinc el més mínim interès a mirar en els 

calaixos, ni sota les catifes, en cas de resultar elegit.” 

Després de dues oposicions «a cara de gos», una a Madrid (1981) i una altra a 

Barcelona (1988) en concurs oposició, en les quals vaig tenir competència amb 

altres candidats, amb tribunals no elegits ni insinuats per mi, presentant 

memòries originals sobre la meva concepció de la Universitat, etc., he preferit no 

repetir per no «autocopiar-me». Em sembla que no cal entrar en la dinàmica de 

les declaracions de propòsit general de bondat i bones intencions, ja que dono 

per descomptat que tots els candidats les subscrivim íntegrament. 

En qualsevol cas, i per evitar qualsevol malentès, vull fer palesa la meva àmplia 

participació, molt especialment en els «grans temes», no només actuals sinó 

també en els que presumiblement s’acosten, malgrat les publicacions poc 

favorables, com la recent del 23 d’octubre de 2016, abans esmentada, en El País  

amb el títol «La mayoría de universidades del mundo van a desaparecer», 

on l’entrevistat, David Roberts, diu: 

“Roberts considera que el negocio de las universidades tiene los días 

contados y que solo sobrevivirán aquellas que tengan una gran marca 

detrás. Singularity University ha roto con el modelo de certificación; no 

expide títulos ni existen los créditos. Su único objetivo es formar líderes 

capaces de innovar y atreverse a romper las normas para alcanzar el 

ambicioso reto que se ha marcado la universidad desde su creación. Sus 

alumnos están llamados a utilizar la tecnología para resolver los 12 

grandes desafíos del planeta: alimentar a toda la población, garantizar 

el acceso al agua potable, la educación para todos, la energía sostenible 

o cuidar el Medio Ambiente, entre otros. Todo en menos de 20 años. 

A la pregunta. En Singularity University (SU) los cursos no están 

acreditados. Eso quiere decir que están rompiendo con los títulos 

oficiales. Las universidades y los gobiernos hacen negocio con ello. 

¿Creen que están dispuestos a cambiar el modelo? 

Respuesta. No, no creo que estén abiertas a transformarse. Estos 

años estamos viendo la mayor disrupción de la historia en la educación 

y la mentalidad habitual ante estas transformaciones tan radicales 

suele ser la de pensar que lo anterior es mejor.” 

Després continua dient: 

“Las únicas universidades que van a sobrevivir son las que tienen una 

gran marca detrás, como Harvard o Stanford, o en el caso de España 
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las mejores escuelas de negocios. Las marcas dan caché y eso significa 

algo para el mundo. El resto, van a desaparecer.” 

Encara que la velocitat del canvi —no pròpiament el canvi— sigui realment 

impressionant i no sempre hàgim donat la millor de les respostes, em nego 

rotundament a acceptar que la UB pugui desaparèixer ni en el pitjor dels 

escenaris. Tanmateix, això no ha de ser obstacle perquè ens posem mans a l’obra 

al més aviat possible a la vista de tota la feina que cal fer. 

Jo personalment i el meu equip volem que la UB mantingui, i fins i tot millori, en 

els diferents rànquings, però no volem tenir un «ídol d’or amb peus de fang» sinó 

assentat en una base àmplia i sòlida sense metastatitzar, on tots els seus membres 

tinguin un comportament rigorós i ètic i sentin la seva pertinença a la institució. 

Com deia fa més de deu anys (PED): 

“Per concloure, m’agradaria fer-ho, encara que sigui de manera molt 

resumida, dient que, des d’una posició d’absoluta INDEPENDÈNCIA 

d’idees, creences, etc., i sense deure cap favor a ningú, garanteixo el 

màxim esforç, dedicació, imaginació, treball, honradesa, experiència, 

claredat i transparència, encara que no pugui oferir-vos un mecenes, 

ja que no el tinc ara ni mai l’he tingut.” 

Per finalitzar, m’agradaria que també consideréssiu els aspectes següents: 

1. Que tot allò exposat en aquest programa i que tot allò que deia fa més 

de deu anys (PED) segueix tenint absoluta i plena validesa, encara que 

sigui més aviat circumstancial i potser gairebé anecdòtic. 

2. Que altres professors provinents de fora de Catalunya, com és el meu 

cas, han estat rectors de la Universitat de Barcelona. 

3. Que fins i tot un professor de la Universitat de Salamanca, com és el 

meu cas, ja va ser rector de la Universitat Barcelona. 

4. I que en tota la història de la nostra institució tan sols un farmacèutic 

ha estat rector, i ho va ser durant un període curt , encara que em 

temo que no gens fàcil de temps (1930-1931). Va ser el Dr. Enrique 

Soler i Batlle, nascut el 1877.  

Si realment després de tot allò que s’ha dit voleu veure un canvi ràpid i una altra 

manera de fer, no puc acabar aquest programa sense demanar-vos el vot per 

poder ser elegit rector de la Universitat de Barcelona. 

 

Eduardo L. Mariño 
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Annex 

Informació addicional, per ordre cronològic: 

 La tribu universitaria. Fenomenología de los catedráticos de la Universidad 

española. Alejandro Nieto, editorial Tecnos, S.A., 1984. 

 Adéu a la Universitat. L’eclipsi de les humanitats. Jordi Llobet, editorial Galaxia 

Gutemberg, 2011. 

 La universidad cercada. Testimonios de un naufragio. Jesús Hernández, Álvaro 

Delgado-Gal i Xavier Pericay (ed.), editorial Anagrama, 2013. 

 La educación que necesitamos: Escuela, Universidad e Investigación. Líneas 

básicas para un pacto por una educación republicana. Alberto Garzón i Enrique 

Díez (ed.), edició Alcal, S.A., 2016. 

 La docencia universitaria mediante el enfoque del aula invertida. José Luis 

Medina Moya (coord.), editorial Octaedro, ICE-UB, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVÍS: Considerant que aquest text no es tracta d’un document normatiu ni tampoc d’un 

document estandarditzat, i donada l’ extensió del mateix, en tota la seva redacció s’ha utilitzat la 

forma masculina com a forma genèrica de referència als dos gèneres a fi d’afavorir una redacció 

més senzilla. 


