
La Universitat:
de tothom i per a tothom

Som el professorat i l'alumnat de la Universitat de Barcelona i ens trobem
ocupant  l'espai  del  Rectorat  per  mostrar  el  nostre  posicionament  conjunt
davant el desmantellament que la universitat pública està sofrint. Ens dirigim
a la Secretaria General d’Universitats i  a l’Equip de Govern de la UB per
exigir  que  la  nostra  veu  sigui  escoltada  i  presa  en  consideració.  Som el
fonament  d'aquesta  institució;  sense  nosaltres  les  aules  estan  buides  i
l'educació no té sentit.  Avui  som aquí  perquè creiem en la defensa d'una
universitat  pública  i  de  qualitat,  al  servei  de  la  societat  i  no  de  les  elits
econòmiques, com a motor de desenvolupament i garant de la cohesió social
i  la igualtat  d’oportunitats  que,  sota l’actual model capitalista, no trobem.
Malauradament,  les  decisions  institucionals  i  polítiques  no  van per  aquest
camí.

És  important  avançar-nos  als  acords  pressupostaris  que  preveuen
acomiadaments  a  cada  Universitat,  no  sols  per  a  dur  a  terme una lluita
ofensiva més que defensiva, sinó perquè tenim la convicció de què els plans
d'austeritat se succeiran d'una facultat a una altra de forma automàtica, amb
un ritme sense aturador. Això es demostra amb les declaracions del Conseller
Mas-Colell sobre la reducció en la inversió pública a les universitats catalanes
d'aquest any, dràsticament inferior a les expectatives de qualsevol promesa
anterior.

No es tracta només de conjurar la destrucció de milers de llocs de treball
de persones que han dedicat  un gran esforç a desenvolupar i  millorar la
societat, és una amenaça a les possibilitats de desenvolupament de tot el país
que  remetran  en  el  camí  transcorregut  en  els  darrers  cinquanta  anys
d'extensió  del  nivell  tècnic  i  cultural  de  la  nostra  societat;  tot  per  satisfer
l'ambició d'unes migrades minories, que en bona part se situen fora del país.

Seguirem la nostra lluita si cal en els propers cursos amb les fórmules que
creiem més convenients.  La nostra veu cal  que recollida i  considerada de
forma  seriosa;  som  la  universitat  i  nosaltres  l'omplim  de  continguts,
participem en  la  seva  construcció  i  formem part  del  seu  canvi.  El  nostre
posicionament és molt clar, sabem el que volem i exigim respostes:
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La universitat accessible i pública no és un negoci

• Ens oposem a una expulsió de la universitat dels alumnes amb rendes
baixes deguda a l’augment de les taxes de matriculació, agreujada a més
per la disminució general de les beques, i exigim per tant, la garantia de la
igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació superior.

• Ens oposem a les tisorades aplicades als pressupostos de la universitat
pública en la mateixa mesura que ens oposem a qualsevol retallada dels
serveis públics que estan acabant amb els drets i serveis aconseguits amb
molts anys de lluita i organització social.

• Ens desvinculem d'un plantejament elitista i  mercantilitzat  de l'educació
superior com a eina per encaixar en un mercat laboral competidor per
naturalesa, individualista, mòbil i desarrelat que no encaixa amb la funció
social que entenem justifica el paper de la universitat.

La universitat pública compleix i ha complert històricament un paper fonamental per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i com a motor de desenvolupament. En els darrers
anys,  però,  el  poder  polític  i  per extensió,  econòmic (persones allunyades i  d'esquena a la
societat) pretén ara que l'educació superior s'hagi de convertir en un privilegi accessible tan sols
a les capes més altes de la societat i que esdevingui una mercaderia per al profit d’uns pocs. Per
aquest motiu, les reformes legals en referència a educació són cada cop més conservadores,
ofegadores i retrògrades, i els recursos públics (provinents de les nostres pròpies butxaques)
que s’inverteixen en l’ensenyament són cada cop més escassos.

 L’ensenyament públic en general i la universitat en concret pateix una agressió neoliberal sense
precedents que la condueix a convertir-se en un espai elitista i  al servei dels mercats.  Noves
mesures afecten l’accés i la continuïtat dels estudiants, com la pujada sostinguda de taxes de les
matrícules de Grau i Màsters, la davallada de beques, demores en el tràmit d’ajudes i el pagament
per part de l’Administració, i les dificultats cada cop majors perquè els i les estudiants puguin
treballar  al  mateix  temps  que  estudien.  A  més,  els  mateixos  que  estan  desmantellant
l’ensenyament públic, no es conformen només a convertir aquest en una empresa a la recerca de
competència i beneficis econòmics a qualsevol preu social, sinó que també volen que els pocs
que puguin entrar a formar part d’aquest ensenyament, siguin simples mercaderies al servei de
les grans empreses, amb un model d’especialització que comporta que l’estudiant sigui només un
engranatge més dins de la cadena de producció capitalista. 
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Cap professor/a al carrer, dignifiquem els llocs de
treball! 

• Exigim: l'aturada immediata dels acomiadaments encoberts com entenem les
mesures de reducció (no-renovació) de personal docent i investigador i de PAS.

• L'estabilització  del  professorat,  eliminant  les  greus  condicions  de  precarietat
laboral.

• La creació d’una figura contractual pont (abans de l’acreditació com a Lector/a)
que  permeti  la  incorporació  a  la  carrera  universitària  de  noves  professores  i
professors  en  condicions  dignes  de  treball,  que  el  contracte  d’associat/da
evidentment no permet. 

• La dignificació dels salaris i de les condicions laborals de tots els treballadors i
treballadores de la UB.

• La reconsideració els criteris sobre els quals es mesura l’aptitud científica del
personal docent i investigador, criteris que cada cop més valoren exclusivament
un determinat tipus de producció científica.

S'han pres mesures que afecten la qualitat de la docència i la recerca, i en general a la situació
laboral dels treballadors i treballadores universitàries, com les retallades de sous i l’augment de
la precarietat del col·lectiu PAS, l'abús de figures temporals per cobrir necessitats estructurals
de la Universitat, com les de professorat associat (vegeu Annex), la  manca de definició en la
carrera acadèmica, l’incompliment de contractes de professorat temporal que veu estroncada la
continuïtat docent i investigadora com a agregat o l’increment de la docència que es preveu en
aplicar el nou Decret 14/2012, de 20 d'abril .

Aquestes mesures afecten a tots els col·lectius que formen part de la comunitat universitària,
així  com a  la  mateixa  qualitat  de  l’ensenyament.  A  més,  no  és  un  procés  exclusiu  de  la
Universitat  de  Barcelona,  sinó  que  està  afectant  també  a  la  resta  d’universitats  públiques
catalanes, com bé saben els i les companyes de la UPC, on el passat 15 de març el Consell de
Govern va  aprovar  l’acomiadament  de  340  treballadors/es  i  professors/es  associades,  que
haurien pagat les conseqüències de la retallada pressupostària si  la pressió de la comunitat
universitària no hagués obligat al Consell de Govern a fer marxa enrere.

Malgrat els atacs a la seva qualitat i universalitat, la Universitat de Barcelona té un prestigi
innegable  i  s’enorgulleix  de  ser  la  universitat  capdavantera  a  tot  l’Estat  en  els  rànquings
internacionals de rendiment científic. Però aquestes bones posicions s’han assolit, en gran part,
gràcies  a  la  feina  acadèmica  i  la  productivitat  científica  d’un  nombrosíssim  col·lectiu  de
professorat temporal (lectors/es, associats/des i becaris/es) que ha treballat, durant anys, en
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condicions de precarietat temporal i salarial. Malauradament, la universitat tendeix a ignorar
aquesta realitat i no es preveuen millores en la normalització i promoció de les persones que
treballen i aposten en la institució com a opció de futur. Més enllà d'això, la tendència serà
retallar amb criteris poc sòlids la plantilla temporal i augmentar la contractació de figures de
finançament mixtes.

Tanmateix, tot apunta al fet que la Universitat de Barcelona vol prescindir, a partir del curs
vinent, d’una gran part del professorat temporal. Així, està estudiant de quina manera aplicar la
seva pròpia versió d’un ERO encobert. Malgrat l’escandalós silenci o ambigüitat del discurs
provinent de l’equip rectoral, l’alarma ha esclatat entre el personal docent i investigador, amb la
certesa que estem vivint moments crítics per al nostre futur laboral. Hem de subratllar que
l’acomiadament encobert d’un nombre indeterminat de professores i professors, que en alguns
casos porten més de deu anys treballant i fent recerca a la UB, suposa una pèrdua de capital
humà i intel·lectual irrecuperable que afectarà directament a la qualitat de l’ensenyament i la
producció acadèmica de la universitat. En lloc d’invertir en futur, en un context de crisi com el
que estem patint, l’equip rectoral de la UB ha decidit actuar com a corretja de transmissió de
les polítiques de retallades amb l’excusa de les dificultats econòmiques que està travessant la
universitat. Per un cop ho direm en el seu propi llenguatge: una empresa que ofereix un servei,
si té problemes econòmics, mai no se'n sortirà oferint pitjor servei a preus més elevats, i menys
en un context de crisi generalitzat.
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La universitat ha de ser gestionada
democràticament i com a servei públic 

• Exigim  una  major  democràcia  interna  dels  òrgans  de  govern  de  la
universitat (on actualment determinats col·lectius acumulen una quota de
poder desproporcionada) per tal d’assegurar que es defensin els interessos
de tots  els  col·lectius  que formen part  de la comunitat  universitària  per
damunt d’interessos particulars.

• Definició d'espais i temps on desenvolupar les activitats assembleàries que
són  una  realitat  ignorada  ara  com  ara,  necessària  i  cabdal  en
l'organització i participació social de tots els sectors dins la universitat. 

• Augmentar la transparència en la gestió de la UB, assegurant un control
rigorós i una gestió racional dels recursos públics, evitant malbarataments i
transferència  de  diners  públics  a  institucions  privades  (com  entitats
bancàries) 

• Aturada immediata tots els processos de privatització i externalització dels
serveis auxiliars de la universitat 

• Exigim un debat col·lectiu sobre els criteris  en els quals s’ha de basar
l’oferta  d’ensenyaments  de  la  universitat,  deixant  de  banda  els  criteris
exclusivament economicistes d’oferta i demanda.

• Debatre col·lectivament els impactes negatius de Real Decreto Ley 14/2012, de
20 d'abril aprovat pel Govern Espanyol i la conveniència d’organitzar respostes
conjuntes contra la seva aplicació .

Malgrat la versió oficial,  la situació d’emergència que afecta a la UB no és un problema
d’origen  econòmic  sinó  un  problema  de  caràcter  polític,  que  requereix  altura  de  mires  i
consideració de la funció social que compleix la universitat, sense la qual la mateixa sortida de
la crisi serà impossible.  Les dificultats financeres en què s’escuden els rectorats a l’hora de
retallar pressupostos marcats s’emmarquen en realitat en un procés polític de desmantellament
de la universitat com a servei públic, com ja està succeint a altres sectors com la sanitat, la
justícia o l’ensenyament públic en el seu conjunt, des de les escoles bressol fins als estudis
superiors. Aquest procés i aquestes retallades tenen la finalitat d’acabar amb els serveis públics
del nostre país, i en reconeixem òbviament uns culpables amb nom i cognom, com Artur Mas,
Irene  Rigau,  Andreu  Mas-Colell,  el  mateix  govern  espanyol  i  el  Banc  Central  Europeu,
representants  de  les  grans  elits  capitalistes  que  estan  fent  pagar  la  seva  crisi  a  les  classes
populars. 
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Així mateix, no es pot deixar de considerar la cada cop més flagrant manca de democràcia 
interna als òrgans de govern, agreujada amb les modificacions estatutàries per la governança, la 
transferència de recursos públics a institucions privades, la desinformació i manca de 
transparència institucional i la consegüent desconfiança i descrèdit en la universitat que això 
implica. Aquests òrgans de decisió que regeixen les universitat públiques no són més que una 
farsa en què ni docents ni estudiants tenim poder de decisió, un fet inadmissible si entenem que 
la universitat som nosaltres, i que sense nosaltres la universitat no és res.

La universitat aposta per l'excel·lència i la qualitat educativa, però és evident que les mesures
que es  prenen i  les previsions a  llarg termini  condueixen a traspassar  la  participació de la
societat en les institucions en òrgans de poder figurat. Les decisions reals quedaran a mans de
persones del món empresarial i polític que desconeixen les necessitats reals de les aules i de la
recerca fonamental, i que inevitablement respondran als seus propis interessos i influències.

Des que es va començar a implantar el Pla Bolonya se’ns va dir que la universitat pública
s’havia de gestionar segons criteris de competitivitat i rendibilitat, però hem de recordar un fet
molt  senzill:  la  universitat  NO és una empresa,  sinó un servei  públic,  i  com a tal  s’ha de
gestionar.  Exigim  que  les  nostres  filles  i  fills  tinguin  l’oportunitat  d’accedir  als  estudis
universitaris: els entenem com un mitjà per construir una societat justa, lliure, emancipada i
emancipadora, per això...

VOLEM UNA UNIVERSITAT
AL SERVEI DE LA MAJORIA

POPULAR CATALANA 
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Davant  la  situació  d’emergència  que  està  patint  la
Universitat de Barcelona, el col·lectiu de Personal Docent i
Investigador i els estudiants de la UB,

Exigim
• La  compareixença  immediata  del  rector  Dídac  Ramírez  davant  la
comunitat universitària per explicar la situació pressupostària de la UB i la
situació  contractual  del  professorat  temporal  i  PAS  per  al  proper  curs
acadèmic. Ha d’aclarir, sense ambigüitats, si es conservaran tots els llocs de
treball i, si no és així, sota quins criteris. Sospitem que aquesta informació
està  sent  silenciada  i/o  manipulada  deliberadament  amb  l’objectiu  de
desactivar  les  respostes  col·lectives  que  s’estan  organitzant  i  de  guanyar
temps fins al  final  del  curs  acadèmic,  quan es prendran les mesures més
greus, aprofitant l’impasse de l’estiu. 

• La  derogació  de  mesures  que  impliquin  la  pujada  de  taxes  de
matrícules i  la  reducció d’ajudes internes,  beques de col·laboració i  altres
tipus de mesures que permeten el finançament als estudis dels estudiants que
per raons únicament econòmiques es veu exclòs de l’educació superior. 

• Per  extensió,  cal  que aquestes  mesures  es  justifiquin  amb un model
universitari  que  garanteixi  la  seva  funció  social,  l’equitat  i  la  igualtat
d’oportunitats a llarg termini, com també la qualitat docent i de recerca. Per a
això cal definir els models de professorat i la carrera acadèmica, per acabar
amb les ambigüitats i la precarietat laboral a dia d’avui, així com les vies i els
criteris  que  permetin  l’accés  a  l’alumnat,  mitjançant  un  sistema  de
finançament que possibiliti l’equitat i la definició de models de governança
real i de participació social. 

• Exigim  també,  la  màxima  transparència  pressupostaria  de  tots  els
recursos que gestiona la universitat, per posar fi als subterfugis desenvolupats
als  darrers  anys  en  benefici  de  sectors  privats,  que  drenen  una  part
substancial dels recursos públics. 

• Proposem el reconeixement de les assemblees com a espais reals de
debat, comunicació i presa de decisions, i exigim l’alliberament de franges
horàries que permetin l’encontre entre l’alumnat, el professorat i el PAS dins
de l’actual horari acadèmic.  
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Annex

Sobre el professorat associat

El  professorat  associat  constitueix  aquest  curs,  per  primera  vegada,  el
col·lectiu docent més nombrós de la Universitat de Barcelona, a la vegada
que pateix les condicions laborals més precàries. Aquest tipus de contracte
s’ha  fet  servir  durant  anys  per  contractar  personal  docent  en  condicions
laborals  inacceptables,  amb  sous  que  no  arriben  al  salari  mínim
interprofessional, ni tan sols en els casos de major dedicació docent. És a dir,
el  professorat  associat  que  fa  la  mateixa  feina  que  el  professorat  titular
percep la cinquena part del salari d’aquest últim, amb el greuge que la seva
recerca no és reconeguda per la universitat. De fet, el professorat associat de
la UB és el que pateix pitjors salaris de tota Catalunya.

La manca d'una figura contractual “pont”

A  la  Llei  de  1983  article  33  de  la  Ley  Orgánica  11/1983  de  25  d'agost  de  Reforma
Universitaria, es contemplava l'existència de Professors associats “a temps complet o parcial”.
De facto, l'associat a temps complet era una de les vies de l'inici de la carrera universitària.

Derogada per la Llei de 2001 (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de desembre) i modificada el
2007 (Ley Orgánica 4/2007 de 14 d'abril), aquesta figura va passar a ser només un contracte a
temps parcial (La Llei d'Universitat de Catalunya 1/2003 recull en essència la mateixa definició)
i va a passar a ser una figura contractual l'objectiu de la qual no era prosseguir amb la carrera
universitària, i si la d'un professional extern de reconeguda solvència.

No obstant això,  totes les figures superiors a la d'associat (Lector a AQU, i  Contratado
doctor y Ayudante doctor d'ANECA) demanen experiència  docent universitària  per assolir
l'acreditació.

En concret  l'AQU,  entre  els  seus  criteris  per  assolir  l'acreditació  de  Lector  indica:  “La
valoració de la  trajectòria  docent  universitària  reglada  es  basa  en  el  nombre  d'assignatures
impartides i el volum de docència acreditat, considerant-ne la naturalesa teòrica o pràctica. La
docència no universitària no és un mèrit que es tingui en compte en aquest apartat i es valora,
si s'escau, a l'apartat d'altres mèrits docents.”

La pregunta és òbvia: ¿si la figura d'associat no és per fer carrera universitària,  però per
assolir una figura superior (Lector o Contratado/Ayudante Doctor) cal haver impartit docència
universitària; qui pot ser acreditat com a Lector o Contratado/Ayudante doctor si no ha estat
abans associat?

És evident que manca una figura contractual “pont” (com ho era a la Ley de 1983 la de
l'associat “a temps complet”) que suposi l'inici de la carrera universitària. 
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No reconeixement de recerca i desigualtat en el PDA:

Per altra banda, el professorat associat no computa amb els mateixos índex de multiplicació
que la resta de professorat permanent al PDA. Mentre que a aquest últim professorat se li
aplica un índex de conversió respecte a les hores lectives, proporcional al nombre d'alumnes
per grup, i per tant, a les hores de treball fora de la docència, a l'associat se li aplica un índex fix
que el situa en una posició de greu desigualtat respecte a altres companys tot i fer la docència
en les mateixes condicions.

Per últim, cal destacar que el professorat associat que realitza recerca no veu reconeguda
aquesta tasca en detriment d'hores lectives o de l'augment salarial. Si bé és cert que la figura de
l'associat no està directament lligada a la recerca, a la realitat és en molts casos el primer esglaó
de la carrera acadèmica dins la universitat. Com passa a la docència, per a les figures posteriors,
cal també acreditar la recerca feta. Paral·lelament, aquest col·lectiu constitueix un punt clau en
el  desenvolupament  de  projectes  en  els  diversos  departaments  i  en  l'engruiximent  de
programes  de  doctorat  i  publicacions  que  es  realitzen  en  nom de  la  UB  i  que  per  tant,
contribueixen a mantenir el prestigi i l'excel·lència de la qual la UB s'enorgulleix.
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