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La Junta de facultat de Filosofia, reunida el 10 de setembre de 2013, ha aprovat per
unanimitat, emetre el següent comunicat.
COMUNICAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA
Al Sr. Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona:
Davant la preocupant situació en què es troba la universitat pública, amb mesures que afecten
la seva qualitat i universalitat (pujada sostinguda de taxes de les matrícules, davallada de
beques, dificultats cada cop majors perquè els i les estudiants puguin treballar al mateix temps
que estudien, retallades de sous i augment de la precarietat del col∙lectiu de PAS i del
professorat, transferència de recursos públics a institucions privades) considerem que convé
reivindicar la universitat com a servei públic i la dignitat laboral dels seus treballadors i
treballadores.
Per aquest motiu, i a proposta d'un sector del professorat associat, la Junta de Facultat de
Filosofia, reunida a dia 10 de setembre de 2013, expressem el nostre malestar amb l'actual
política de professorat de l'equip rectoral i manifestem que:
1) Ens oposem a acomiadaments i no renovacions del PDI temporal de la Universitat
(associats, becaris postdoctorals i lectors), reconeixent que aquests desenvolupen una
tasca estructural i una docència fonamental pel bon funcionament de la universitat.
2) De cara a la seva renovació aquest curs i els següents, ens oposem a que la
"reconeguda competència” del professorat associat a la qual fa referència la Llei
1/2003 d’universitats de Catalunya es mesuri mitjançant barems econòmics com ara
l'exigència de contractes externs i desvinculats del món acadèmic universitari
(especialment en el camp de les humanitats, on l’àmbit d’especialització és, en la
immensa majoria dels casos, universitari). De cara també a la renovació dels
contractes dels professors/es associats/des, ens oposem a que se'ls demani la vida
laboral per satisfer un requisit d’activitat professional externa que els darrers anys no
se’ls havia demanat.
3) Exigim a l’Equip de Govern de la UB que faci passos immediats i inequívocs que
ofereixin l’oportunitat al professorat temporal que cobreix necessitats docents
estructurals d’optar a l’estabilització, establint una (o més d’una) figura contractual de
caràcter indefinit que reconegui la tasca estructural que aquest realitza, així com
passos vers la dignificació dels seus salaris i condicions laborals.
4) Exigim informació clara i transparència per part del rectorat sobre les directrius
polítiques i econòmiques ideades per afrontar l’actual context social i econòmic, i les
repercussions en la planificació organitzativa, docent i contractual a curt , mitjà i llarg
termini. Les solucions han de ser col∙lectives i de consens.
5) Exigim a l’Equip de Govern de la UB que treballi per garantir la possibilitat d’accés
universal als estudis universitaris i una docència de qualitat. La universitat no és una
empresa, és un servei públic per a tota la ciutadania.
Dr. Norbert Bilbeny
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