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INTRODUCCIÓ 

 

L’Assemblea Feminista de la Universitat de Barcelona és un col·lectiu no mixte 
format per professores, alumnes i personal d’administració i serveis de la Universitat de 
Barcelona que es constitueix fa dos anys per la necessitat de compartir entre nosaltres 
experiències i coneixements i per impulsar la lluita per la igualtat i la no discriminació de 
les dones a la comunitat universitària. Després de moltes deliberacions, vam decidir a 
presentar la nostra candidatura al Claustre i vam aconseguir que 17 de nosaltres 
entressin com a claustrals en les darreres eleccions. 

 Una vegada més, amb tristesa i resignació, les persones que integrem 
l’Assemblea Feminista de la Universitat de Barcelona hem de constatar que no hi ha cap 
dona entre les persones candidates per a l’elecció de Rector/a de la Universitat de 
Barcelona. La Universitat de Barcelona, la més gran de l’estat espanyol i una de les més 
antigues d’Europa, continua sense haver tingut cap dona ostentat el càrrec de màxima 
representació des que l’Estudi General es fundà el 1401. I això, malgrat que segons la 
darrera memòria publicada per la Universitat, les dones constituïm al voltant del 60% de 
l’alumnat ens acostem al 70% del PAS i  freguem el 50% entre el personal docent. Les 
xifres informen d’una crisi de representativitat que travessa la institució universitària i 
que acaba produint aquesta disfunció. Sembla evident que la llei efectiva d’igualtat entre 
homes i dones aprovada el 2015 pel Parlament de Catalunya encara està lluny de donar 
els seus fruits i que la universitat arrossega unes inèrcies de fa molts segles que 
continuen causant aquest desequilibri. En les pàgines que segueixen oferim un 
diagnòstic molt sintètic de com podem analitzar amb perspectiva de gènere els diferents 
àmbits en què les dones participem de la vida universitària. 

L’Assemblea Feminista tem així mateix que les mesures en matèria d’Igualtat 
dels rectorables seran insuficients i massa tímids per emprendre els canvis estructurals 
que la universitat necessita per ser la força impulsora del canvi social envers la igualtat. 
L’Assemblea Feminista ha fet un gran esforç per provar de trobar candidates al Rectorat 
que complissin els requisits per a presentar-se com a Rectores en aquesta convocatòria. 
Però els requisits que contempla l’article 19 del Reglament d’Eleccions de la Universitat 
de Barcelona limiten molt les possibilitats que les dones assolim el càrrec perquè: (a) tot 
i que el Rector/a elegit es presenta amb un equip, es considera que el càrrec és 
unipersonal i no s’admeten candidatures col·lectives; (b) L’article 64.2 estipula que el/la 
candidat/a elegible ha de ser un/a catedràtic/a funcionari/a. La realitat és que hi ha molt 
poques catedràtiques funcionàries a la Universitat de Barcelona i entre les que hem 
pogut consultar, la majoria ha respost que està massa cansada o se sent massa 
sobrepassada per la càrrega de feina o per la impossibilitat de conciliar entre feina i vida 
per ser Rector/a. El que és cert i segur és que fa molt de temps que totes sentim que la 
universitat ens està fent triar constantment entre ella i la vida. I això ens hauria de fer 
reflexionar molt seriosament sobre quina universitat estem fent, perquè ens hi estem 
deixant la vida, mentre fem la universitat. Amb aquest malestar, adjuntem al diagnòstic 
tota una sèrie de reivindicacions molt concretes que considerem del tot innegociables i 
que qualsevol dels candidats que acabi guanyant les eleccions hauria de tenir en el seu 
programa de govern. I les fem públiques perquè també rebríem amb molta alegria que 
se les fessin seves. 

 

 

 



3 

 

RECERCA 

 

Diagnòstic 

La recerca és, juntament amb la docència, una de les funcions fonamentals del 
professorat universitari. Dels més de 300 grups de recerca de la UB, aproximadament 
un 40% són liderats per dones com a IP. Hi trobem, a més, un major nombre de dones 
com a responsables de grup a les humanitats i ciències socials, a diferència de les 
ciències i les enginyeries. En canvi, en la direcció d’instituts i centres de recerca els 
percentatges de dones en llocs de decisió se situen per sota del 20%. 

En l'accés al finançament públic de la recerca a través de les propostes que es 
presenten a les diferents convocatòries d'ajuts del pla estatal, se segueixen observant 
bretxes de gènere a favor dels homes en les taxes d'èxit: especialment en l'accés al 
conjunt de les ajudes a projectes de R + D + I, amb 7 punts percentuals més per als 
Investigadors Principals (49%) que per a les Investigadores Principals (42%), on elles 
representen el 35% de les i els investigadors principals (IP) en les ajudes sol·licitades, 
però només el 32% en les concedides. A la vegada, la universitat també ha de pressionar 
les entitats públiques i privades que financen la recerca perquè no s’infrafinanciïn els 
àmbits més feminitzats com les humanitats i les ciències socials. 

Quan s’analitza el total de dones participants en el total d'equips sol·licitants i 
receptors d'aquests ajuts a projectes, les bretxes disminueixen, ja que elles estan en el 
45% de les ajudes sol·licitades i en el 44% de les concedides. Que les dones estiguin 
més representades com a participants dels equips que com IPs de projectes és una 
mostra de la segregació vertical de gènere també en la conformació d'aquests equips. 

D'altra banda, les úniques àrees en què hi ha equilibri de gènere en la proporció 
d'IPs, tant en ajudes sol·licitades com concedides, són les d'Humanitats i Ciències 
Socials, on les IPs dones representen el 41 i el 46% d'aquests ajuts respectivament. 
Tanmateix, on les taxes d’èxit són més diferents entre homes i dones és en Ciències 
Mèdiques i de la Salut (7 punts percentuals a favor dels homes en un camp d’altra banda 
molt feminitzat). Un cas interessant és el d’Enginyeria i Tecnologia, on les dones 
representen només el 25% de sol·licituds, però on la taxa d’èxit és la mateixa en homes 
i en dones. En el total de la UB les dones representen el 36% d’IPs de projectes estatals. 

A més, als projectes del pla estatal només s’hi pot accedir si es gaudeix d’un 
contracte de durada igual o major que la del projecte, cosa que deixa fora bona part dels 
investigadors i investigadores no permanents. A la UB les dones representen més de la 
meitat del PDI no permanent, no així en el cas del PDI permanent. 

D’altra banda, només un 33% dels projectes europeus i un 9% dels projectes del 
pla nacional expliciten la dimensió de gènere, malgrat que el mainstreaming de gènere 
és un requeriment en moltes de les convocatòries. 

 

Una política de recerca amb perspectiva de gènere 

En aquest sentit, una política de recerca amb perspectiva de gènere requeriria 
accions polítiques per fer front a les segregacions vertical i horitzontal del personal 
investigador. Entre d’altres cal generar dades per visibilitzar la situació i possibilitar-ne 
el seguiment, cal crear de llocs de treball per a dones en les àrees més masculinitzades 
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(places de postdoc, d’agregada/titular i de catedràtica) o, fins i tot, cal que es prioritzi el 
criteri de gènere en les avaluacions de recerca i PDI, fins arribar a la paritat en 
l’assignació de nous projectes i noves places, especialment on la situació està més 
descompensada com arribar a catedràtica. 

També és necessària una política decidida i amb perspectiva feminista per 
millorar les taxes d’èxit de les dones de la UB a les convocatòries europees. En els 
projectes europeus la proporció total de dones IP és del 40%, però hem de recordar que 
aquests projectes tenen una taxa mitjana d’èxit de només l’11%. En el cas de la UB, hi 
ha un 26% de dones IPs de projectes europeus, davant d’un 40% de dones que s’han 
presentat a convocatòries europees, i la ràtio d’èxit de les dones en aquests projectes 
és del 10%, davant del 14% dels homes. Caldria, doncs, emprendre mesures a l’hora 
de recolzar les propostes de les dones per projectes europeus. 

D’altra banda, veiem necessària una anàlisi des de la perspectiva de gènere en 
els projectes desenvolupats a la UB, tant pel que fa a l’equilibri de dones i homes en 
l’equip investigador, com pel que fa a IPs, personal permanent, no permanent, així com 
la posada en marxa de condicions de treball per a l’equip investigador que facin la 
recerca compatible amb la conciliació. També fóra important tractar la dimensió de 
gènere en l’objecte de la recerca. Aquesta anàlisi hauria d’anar relacionada a un sistema 
d’incentius amb exempció parcial d’overheads. 

En paral·lel a això, caldria dur a terme accions de formació en mainstreaming de 
gènere a la recerca, en particular en els camps més tècnics. 

Veient la importància d’haver estat IP de projectes de recerca en el CV del 
personal no permanent a l’hora d’estabilitzar-se, especialment aquelles persones que 
desenvolupen tasques de docència a la Universitat i que les faran competir amb altres 
investigadors i investigadores que no en tenen, fóra desitjable ’impulsar un programa 
propi de la UB de projectes de recerca per a personal no permanent i/o obrir possibilitats 
perquè efectivament esdevinguin IP de projectes.  

Per acabar, s’han de destinar recursos, econòmics i de personal, per tal que la 
implementació i avaluació de la perspectiva de gènere en la recerca sigui efectiva i no 
quedi en paper mullat i en la sobrecàrrega i treball voluntari de les dones que ja hi estan 
compromeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 

 

Diagnòstic 

La transferència del coneixement és un retorn de la recerca a la societat 
indispensable. Segons l'informe del Ministeri de Ciència i Innovació (2020), les dones 
concedeixen més importància a la transferència del coneixement que els homes.  

Si tenim en compte la transferència de coneixement a la societat, 
independentment dels beneficis econòmics, les dones estan molt més representades 
que els homes en aquest tipus d’activitats. En el camp de les humanitats i de les ciències 
socials destaquen en iniciatives de caràcter de difusió i sensibilització, així com al 
participació amb entitats del tercer sector fundacions o ens culturals.  

Si ens centrem, però, en les activitats de transferència del coneixement formals, 
enfocades als beneficis econòmics, que puguin involucrar des creació d'empreses i spin-
offs fins a la comercialització de patents, la participació de les dones en activitats de 
transferència del coneixement amb és molt menor (només del 15% a les universitats 
públiques).   

Sabem que és en enginyeria i tecnologia on es concentren les activitats de 
transferència del coneixement formal directament relacionada amb la generació d'un 
valor econòmic monetitzable i susceptibles reconeixement per les agències d’avaluació 
universitària. Voldríem destacar, però, que si bé les activitats de transferència de 
coneixement en el sector social o cultural no son sempre monetitzables, també generen 
valor en la imatge de la universitat, en la captació d’alumnat i en la producció artística 
en sinèrgia amb altres institucions. 

D’altra banda, de manera molt interessant, les diferències en l’activitat de 
transferència formal entre dones i homes són molt significatives per a les figures 
corresponents als graus B  (titular d'universitat; catedràtic / a escola universitària; 
investigador / a científic / a; científic / a titular; contractat / da doctor / a; agregat /da; 
Ramón i Cajal) i en el grau C (ajudant doctor / a; titular d'escola universitària; lector / a ; 
postdoctoral a càrrec de projecte, Juan de la Cierva; altres postdoctoral; investigador / 
a visitant), però no en el grau A, és a dir, la transferència formal de catedràtics i 
catedràtiques d’universitat és pràcticament la mateixa. 

Entenem que les empreses i els inversors que volen dur a terme l’explotació 
d’una patent, o que volen invertir en una spin-off, tenen un important biaix de gènere, 
però també un important biaix de classe i de categoria laboral, i que poden i volen 
involucrar-se en transferència del coneixement feta per dones, quan aquestes dones 
són catedràtiques. 

 

Una política de transferència amb perspectiva de gènere 

En aquest sentit, doncs, per fer una política de transferència del coneixement 
amb perspectiva de gènere, és de vital importància enfrontar-se de manera decidida a 
les segregacions horitzontal i vertical de la universitat. 
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Ha de ser una política que ajudi i incentivi l’emprenedoria, i especialment 
l’emprenedoria de base tecnològica, feta per dones de categories laborals diferents a la 
de catedràtica. 

També s’ha d’exigir que s’incorpori la perspectiva de gènere en tota la tecnologia 
i el coneixement que es transfereixi, perquè si es transfereix tecnologia i coneixement 
sense perspectiva de gènere a la societat s’estan validant i reforçant els estereotips de 
gènere de la societat. 

Però el més important és que sigui una política de transferència lliure de biaixos 
mercantilistes, és a dir, que no atorgui un paper preeminent a la transferència 
generadora de valor econòmic per sobre de la transferència generadora de valor social. 

En aquest sentit, és important afavorir la transferència a àmbits del 3r sector, 
administracions  locals, i entitats sense ànim de lucre així com el seu reconeixement per 
part de la universitat i les agències d’avaluació. 

Cal fer una aposta decidida per la ciència ciutadana, una forma de transferència 
que incideix directament en la democratització del coneixement i en la comunicació entre 
universitat i societat. 

Finalment, és crucial donar un paper central a la divulgació com a eina 
d’alfabetització científica i humanística de la societat, sempre amb perspectiva de 
gènere, que faci visible la recerca de les dones i la recerca feminista de la universitat. 
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PROFESSORAT 

 

Diagnòstic 

 

En els darrers quinze anys la Universitat de Barcelona, emmarcada primer en un 
context de crisi i després en un context de re-capitalització dels ens públics, ha optat 
activa i conscientment per la precarització de l’activitat que més clarament encarna la 
funció humana de la universitat: la docència. D’aquesta acció conscient i activa en són 
mostra, primer, el fet que els diferents òrgans de representació del PDI hagin exigit 
reiteradament al govern de la UB dades reals, la RTL de la nostra universitat, i que 
aquests no es facilitin. N’és mostra, també, que la nostra Universitat hagi estat 
denunciada per incompliment del mandat legal de tenir, almenys, el 50% de la plantilla 
permanent, i per la pràctica constant de contractació fraudulenta. Voldríem una 
universitat que posés al centre la vida humana i que la posés, a més, sense exclusions 
ni desigualtats: el professorat que treballa amb sous de menys de 500 euros al mes i 
que sosté més de la meitat de la docència de la UB té seriosos problemes de 
subsistència mentre coordina i comparteix el mateix tipus de tasques amb professorat 
que, per les mateixes tasques, quintuplica la remuneració (o més). La carrera 
acadèmica, a més, quantifica en mèrits molt més notablement aquelles tasques 
universitàries que estan més masculinitzades. 

En l’actual context de pandèmia els òrgans de govern de la UB reiteren el 
missatge que “la nostra universitat és presencial”, es contradiu amb les condicions amb 
què treballa la major part del professorat des de casa seva: sense que la Universitat 
hagi facilitat el mínim indispensable perquè el seu personal docent pugui seguir 
mantenint la seva tasca docent. però aquest relat publicitari  

La situació que arrosseguem i les pràctiques actuals en relació al professorat 
posen de manifest, doncs, que la nostra universitat ha optat per introduir en el sistema 
capitalista, cruament, la docència: l’alumnat paga taxes excessivament elevades i gran 
part del professorat treballa amb sous de menys de 500 euros sostenint més de la meitat 
de la docència de la UB.  

 

Una política docent amb perspectiva de gènere 

Són necessàries accions de revisió de les polítiques de qualitat que fan 
homogeni tot el personal PDI sense reconèixer les desigualtats existents, provocades 
per la política econòmica de la mateixa universitat.  

Cal una més acurada presa de decisió en relació al PDI precaritzat que sosté 
any rere any igual nombre de crèdits docents que el PDI permanent, i cal una anàlisi 
realista de la possibilitat de carrera acadèmica de tot el PDI a la nostra universitat: la 
confusió entre el concepte de contractació professional i el de carrera acadèmica situa, 
principalment a les professores i professors associats en frau de llei i atrapa en relacions 
de dependència personal i institucional, no remunerada adequadament, aquesta 
col·lectivitat/aquest col·lectiu. 

Cal una radiografia real, amb anàlisi de gènere, de la plantilla PDI de la 
Universitat de Barcelona: cal saber qui hi treballa, amb quines exigències acadèmiques, 
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amb quines condicions humanes, amb quina càrrega estructural, i amb quines funcions 
pedagògiques i docents. Establir una sèrie de mesures que ajudin a humanitzar la 
realitat docent de la nostra Universitat: en aquest sentit cal un pla de recuperació de la 
dignitat docent a la UB que passi per la creació de noves figures contractuals que 
reconeguin el valor real de la feina, la creació de criteris d’avaluació que impedeixin 
l’arbitrarietat en l’exercici dels tribunals en els processos de concurs, que posi en valor 
la tasca i els mèrits docents en aquells casos en què les condicions humanes i laborals 
siguin desiguals, i cal fer visible de les tasques de cures que dins i fora de l’aula 
sostenen, principalment, dones docents. 

Un altre problema a tenir en compte és que la cultura organitzativa només valora 
la recerca, i altres tasques com la docència o la divulgació no s’avaluen amb la mateixa 
ponderació. Això sumat a la càrrega administrativa que recau sobre el professorat dona 
lloc a una multiplicitat de càrregues i a un sobreesforç. D’aquesta manera, el professorat 
es va cremant, i el sistema es sosté sobre la gent jove que necessita assumir cada cop 
més tasques per tal d’estabilitzar-se. Per tant, cal redefinir i redimensionar la relació PDI-
PAS, col·lectius afectats per les retallades dels darrers deu anys, les jubilacions i la 
precarització, de manera que s’alleugereixi la pressió i es redueixi la toxicitat de la 
universitat com a entorn laboral i de convivència. 
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GESTIÓ 

 

Diagnòstic 

 La gestió és aquella activitat que permet que els engranatges de la institució 
funcionin i que fins fa molt poc no ha obtingut reconeixement per part dels òrgans de 
direcció per ésser considerada la “feina domèstica” de la universitat. Òbviament, com en 
la majoria dels àmbits universitaris, es pot percebre una segregació vertical entre les 
tasques amb més poder, estatus i complement retributiu, copades gairebé 
exclusivament per homes. En aquest apartat hem d’apel·lar sobretot a la percepció 
perquè no disposem de dades segregades que provin el que nosaltres intuïm: hi ha més 
Degans, més Directors de Departament, més Vicedegans i Caps de Secció; les dones 
continuem fent més feina com a Secretaries Docents o Caps d’Estudi. Justament 
aquestes son estructures organitzatives que no estan afectades per l’obligació de fer 
llistes cremallera o per la composició paritària de la llei catalana de 2015.  

 L’acumulació de burocràcia i la manca de PAS qualificat de suport ha portat a 
una sobrecàrrega administrativa al personal docent i investigador que fa molt poc 
atractius els càrrecs de gestió i responsabilitat per treballadores i estudiants. Els horaris 
en què es programen les reunions, la complexitat dels processos, la inaccessibilitat de 
la informació i la poca efectivitat de les comissions son gairebé impossibles de conciliar. 
Com a conseqüència, poques dones acaben assolint posicions en què es trobarien amb 
la possibilitat d’influir en la presa de decisions que les afecten sobretot a elles. 

 A més, la reestructuració de Departaments i Facultats amb la intenció d’estalviar 
despeses de gestió ha fet que la responsabilitat caigui cada cop en mans de menys 
persones que senten que han de sacrificar la seva autèntica vocació mentre els 
processos i les plantilles van creixent en complexitat.  

 La UB ha esdevingut un organisme excessivament burocratitzat que genera un 
rastre documental per cada procés impossible de resseguir. En els darrers quatre anys 
hem assolit un paroxisme burocràtic sense precedents que s’explica, sobretot, pel fet 
que la direcció de la universitat no confia en els seus treballadors i treballadores. A més, 
cada nou equip rectoral altera les instàncies de decisió, les normatives, els processos i 
les persones responsables d’aquests processos. No només tenim PDI rotant en càrrecs 
de gestió perquè no hi ha prou personal consolidat en els centres per fer-ho; a més, 
tenim un PAS flotant que amb prou feines té temps d’aprendre una part de la gestió quan 
ja se’l destina a un altre lloc.  

 

Una política de gestió amb perspectiva de gènere 

 Aquest és un tema complex perquè requeriria reformes profundes en el 
funcionament ordinari de la universitat. Suggerim que hi ha almenys tres mesures que 
tindrien un gran impacte a llarg termini i que incidirien en una millora general en la 
sensació d’ofec burocràtic i administratiu de què es queixa la majoria de les persones 
que intervenen en la gestió. 

 En primer lloc, cal simplificar els processos de la universitat i ampliar la 
contractació de PAS qualificat per fer tasques de suport que no haurien d’assumir 
docents. Cal PAS qualificat i estable i també processos estables per tal que no es 
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malgasti una quantitat ingent de persones en reunions, correus i aplicatius infructuosos 
que acaben frustrant o alentint moltes iniciatives. 

 En segon lloc, caldria una reforma horària perquè el PDI involucrat en processos 
de gestió hi dediqués les hores que se li reconeixen. En la majoria de Departaments i 
Instituts de Recerca, les tasques de gestió acaben consumint moltes hores que s’haurien 
de dedicar a recerca, docència o transferència. Una distribució racional del temps amb 
perspectiva feminista i orientada a la conciliació permetria alleugerir la pressió i l’estrès 
que s’han acabat fent crònic en molts casos.  

 En tercer lloc, per fer això possible, la Universitat de Barcelona hauria d’assumir 
la seva condició d’universitat pública. Això vol dir que s’han de prioritzar les qüestions 
en què la universitat pot i ha de participar sense esgotar el seu personal. El problema 
de ser la universitat més gran del país és que la UB s’ha llençat a competir pels recursos 
com si fos una universitat privada sense tenir la infraestructura ni la cultura professional 
d’una universitat privada. La universitat ha de prioritzar la docència i recerca pública i de 
qualitat, així com la seva missió social. 
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ALUMNAT 

 

Diagnòstic 

 

La Universitat de Barcelona acull 40125, 4697 i 268 estudiants cursant estudis de 
grau, màster i doctorat respectivament dels quals un 64%, 63% i 57% són dones (darreres 

dades disponibles a http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/). 

Un dels fenòmens que afecta a la desigualtat d’homes i dones a l’àmbit estudiantil 
es la disminució del percentatge de dones en estudis de doctorat i en etapes postdoctorals. 
Aquest fenomen, molt present a la UB es part del que es considera el “leaking pipe” i que 
afecta també a trams posteriors de les trajectòries de la carrera universitària. Està 
directament relacionat amb la presencia d’obstacles per la conciliació de la vida familiar a 
l’àmbit estudiantil i laboral que ofereix la universitat, i també amb aspectes com la precarietat 
laboral associats a les etapes doctorals i postdoctorals. Això fa que moltes doctorandes 
abandonin l’idea de treballar a la Universitat, malgrat haver fet carrera i dedicat molts anys 
de les seves vides a la formació en recerca i docència. 

Cal que la Universitat es qüestioni quins perfils d’alumnat tenen accés a cada esglaó 
de la formació professional, se’n faci una anàlisi acurada i s’apliquin mesures de correcció 
encaminades a aconseguir que cap dona abandoni la seva carrera acadèmica pel sol fet de 
ser dona. 

La Universitat pública hauria de ser  aquella institució que garantís  la igualtat 
d’oportunitats reals per tot l’alumnat, com a ensenyament públic que és. És per això que cal 
caminar cap a un horitzó d’accés universal, gratuït lluny de la mercantilització observada en 
els darrers anys a les nostres Universitats. La qualitat educativa no pot anar de la mà de cap 
eficiència ni rendibilitat econòmica. El coneixement, senzillament, s’ha de socialitzar. 

 

Una política d’alumnat amb perspectiva de gènere 

És per això que mentre caminen cap a un horitzó on la Universitat sigui accessible 
per a tothom, cal fer possible que els motius econòmics no impedeixin a cap persona de 
cursar estudis universitaris: més beques i ajuts, més flexibilitat per aquelles persones 
treballadores, incloent els treballs de cures, que volen compaginar la seva vida amb els seus 
estudis. 

Cal també l’alumnat sigui conscient del privilegi que suposa ocupar aquesta posició 
perquè malauradament, en certa mesura passen a ser una elit i com qualsevol classe 
privilegiada cal que aquest poder l’utilitzin pel bé comú i sobretot per fer aquest privilegi 
extensiu a totes aquelles que no hi tenen accés. 

Cal caminar també cap a un model transversal, multidisciplinari, integrador, inclusiu, 
just socialment i  que tingui en compte les persones de dins i les de fora, que sigui democràtic 
i participatiu allunyat de la rigidesa i la jerarquia i que per damunt de tot potenciï l’esperit 
crític. I trenqui murs, la Universitat ha d’estar present al carrer, a les escoles i a totes les 
llars. 

http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/
http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/
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Necessitem una universitat que posi al centre les persones. Necessitem avaluacions 
no basades en un tipus test que més enllà d’una correcció ràpida, no aporta cap informació 
de la profunditat de l’aprenentatge de l’alumnat.  

Cal implementar metodologies que interpel·lin l’alumnat i en les que hi tinguin un 
paper actiu. Necessitem espais de debat per reflexionar conjuntament, per qüestionar i 
ampliar la mirada, per generar coneixement participat, permeable que faci sentir a les 
estudiants vàlides per generar-lo.  

Cal afrontar la docència des de la perspectiva de gènere, cal fer una aposta 
determinada de formar al professorat per tal de que puguin aplicar aquesta perspectiva a la 
seva docència des de demà. Recordem que l’AQU  requerirà a partir d’ara la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la docència per acreditar titulacions i estàndards amb excel·lència 
en els processos VSMA (Verificació-Seguiment-Modificació-Acreditació) de centre. Ja fem 
tard.  

I, finalment, la Universitat té el deute moral de fer honor a tantes dones i dissidents 
que simplement per la seva condició no van ser escoltades o els seus descobriments i 
aportacions se’ls van atorgar als seus companys homes. Necessitem que el professorat 
exposi que en el coneixement existeixen aquestes relacions de poder. 
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CCiT-UB 

 

Diagnòstic 

 Per la seva peculiar estructura, hem inclòs un apartat específic sobre els  
Serveis Científico-Tècnics (CCiT). 

Que als CCiT-UB es produeixen, encara avui, biaixos androcèntrics és un fet 
empíric i demostrable.L’àmbit científic i de recerca, com en qualsevol altra activitat 
humana, no és lliure de la societat i la cultura que l’envolta: els esterotips de gènere i la 
menor valoració social que tenen les dones, sovint es traslladen a consideracions 
esterotipades  

Hem de ser conscients de les nostres responsabilitats individuals i col·lectives 
en la convicció amb què volem abordar aquests biaixos als CCiT-UB i incorporar la 
perspectiva de gènere als CCiTUB ha de ser un treball intern i continuat, i impulsat per 
qui té el rol de dirigir el centre i estendre-ho com una acció transversal, que no es pot 
centrar únicament en la Comissió d’Igualtat i Acció Social dels CCiT, sinó que s’ha 
d’incorporar a la pràctica professional diària del centre. 

 

Refer els CCiT amb perspectiva de gènere 

S’ha de vetllar per evitar donar una imatge externa estereotipada, que remarqui 
els rols de gènere i  tenir en compte l’adequació de l’espai, continguts i ponents que no 
discriminin per raó de gènere. 

A l’àmbit dels CCIT cal promoure la visibilitat de les dones, en el món de la ciència i 
la investigació. Per això, s’haurien d’impulsar accions i activitats de divulgació dona-
nena tecnòlogues i científiques. 

Hi ha una necessitat d’adequació dels espais per acomplir amb les necessitats: 
vestidors, lavabos amb piques integrades i contenidors de rebuig al costat dels WC. Son  
aspectes que estan descuidats als severi CCiT. 

Per evitar que es produeixi una divisió de les tasques condicionada pels estereotips 
i rols de gènere, s’haurien de prendre mesures actives i ben enfocades perquè siguin 
efectives. Cal buscar la paritat entre homes i dones a l’hora d’assignar tasques i 
responsabilitats,  revisant la distribució del personal responsable i  cap d’unitat. Per això, 
s’han de revisar biaixos en la designació a criteri de la direcció (organització interna) 
respecte tasques d’enginyeria, logística, negociació proveïdors i contacte amb 
empreses. 

Entenent la particularitat dels CCiT i dels serveis que s’hi ofereixen (les diferents 
tècniques d’anàlisi i investigació de les diferents unitats), s’ha de facilitar la flexibilitat 
horària per promoure la conciliació de la vida familiar, personal i laboral de les persones 
que participen en les activitats adaptant els horaris i els espais. 

Cal evitar adoptar estereotips de gènere donant per descomptat que algunes 
matèries o temes són més pròpies de dones o d’homes pel sol fet de ser-ho (per 
exemple, homes: enginyeries, logística, tallers; dones: tècniques de suport, humanitats, 
atenció, gestió). 
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També s’ha de garantir la transparència i vetllar per l’equitat quan s’hagi de cobrir 
una baixa o una suplència, quan es designin membres per alguna comissió, 
responsabilitat o encomanar feines (organització interna).  Que no sigui només una 
decisió presa per la direcció exclusivament segons el seu criteri 

Cal exigir la participació de la CIAS en temes, no només igualtat i assetjament, sinó 
tot el que tingui a veure amb l’Agenda 2030 (sostenibilitat, medi ambient...) i informar-
ne. També s’hauria de poder participar en negociacions en acords i convenis que tinguin 
a veure amb els objectius i matèries de l’Agenda 2030. Caldria participar activament 
amb altres Comissions igualtat i AF. 

De manera pro-activa, s’han de fomentar activitats amb temes que interessin les 
dones, així com seminaris, conferències - tallers que tractin temes vinculats a la igualtat 
de gènere. I assegurar-se de que aquests actes es fomenten entre els homes per tal 
d’incrementar la seva participació. 
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

Diagnòstic 

El PAS de la Universitat de Barcelona està format per 2408 persones 
treballadores. Estem a tot arreu: departaments, secretaries, serveis generals, 
biblioteques, tallers, laboratoris, gestionant serveis com el d’estudiants, internacionals, 
esports, comunicació, tecnologies, jurídics, lingüístics... i  molts altres espais. 
D’aquestes més de 2000 persones, les dones som gairebé 2/3 de la plantilla. Malgrat 
ser tantes dones constituint el gruix de l’estructura de la plantilla, continuem patint dia a 
dia discriminacions i desigualtats en el tracte. 

 Si analitzem les dades, es pot veure com hi ha forta una concentració de dones 
en treballs relacionats amb les cures i l’atenció com són els punts d’informació, les 
auxiliars administratives o el personal de biblioteca, mentre que, per una altra banda, hi 
ha sectors més masculinitzats com audiovisuals, informàtica, manteniment o càrrecs de 
direcció. Aquesta segregació horitzontal es converteix en un problema per les dones 
que volen participar en processos de promoció, i que han vist com el biaix de gènere tan 
fortament arrelat, es converteix en un impediment de facto per poder canviar d’àmbit de 
feina. 

A aquesta segregació horitzontal s’ha de sumar que quan més especialització 
requereix la feina i per tant més remunerada, més masculinitzada està. O com justament 
la tipologia de feina acaba sent més valorada que l’altra. Podem preguntar-nos, per 
exemple, perquè la feina que es fa als punts d’informació que, requereix un 
desplegament més intensiu i divers d’habilitats, està menys valorada que d’altres feines 
que fan el PAS. Per què la UB manté encara la categoria d’auxiliar administrativa que 
ha desaparegut a altre universitats catalanes quan fa molt de temps que les tasques 
administratives més bàsiques han superat la complexitat d’aquesta categoria? És per la 
tipologia de les tasques o precisament perquè aquestes tasques les fan majoritàriament 
dones?  

A una Secretaria de la UB es triga una mitjana de 13 anys a aconseguir una plaça 
estable i uns 20 a passar d’auxiliar administrativa a administrativa. Aquest trànsit 
comporta 5 oposicions. Aquest és un dels “terres enganxosos” en què estem atrapades. 
L’actual Rectorat, lluny de cercar solucions, ha continuat mostrant un menysteniment 
sense precedents envers el col·lectiu. Per exemple, deixant el 10% de les places 
d’administrativa vacants, a les úniques oposicions convocades en 10 anys. Caldria 
repensar i revertir aquesta jerarquia del coneixement i l’especialització i caminar cap una 
estructura de plantilla més plana en la que es valorés la feina de les treballadores lluny 
de estereotips marcats pels mandats de gènere. 

Junt a la manca de voluntat per acabar amb aquesta segregació tant horitzontal 
com vertical caldria afegir que no hi ha perspectiva de gènere en cap altre aspecte de 
la gestió del personal, ni a l’accés, ni a la formació, ni a la promoció o la remuneració. 
Les hores de conciliació que es van aconseguir fa més de 7 anys, estan en perill de 
pèrdua amb la negociació del calendari laboral de 2021. 

En aquest sentit caldria denunciar que hores d’ara, la Universitat de Barcelona 
no té un pla d’igualtat per les treballadores i treballadors. Moltes de nosaltres hem 
participat en l’elaboració del pla de Igualtat que la Universitat ha aprovat recentment. 
Però hem denunciat a cada reunió de la comissió d’igualtat, de Consell de Govern o 
inclús de Claustre que no s’estava fent d’una manera correcta, legal i comptant amb 
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totes les dones. Les treballadores no estaven incloses.  En aquest sentit denunciem la 
manca de negociació i de diàleg per part de qui ha estat l’equip rectoral fins ara.  

 

Una política de PAS amb perspectiva de gènere 

Què proposem des de l’Assemblea Feminista? Per començar, el que prescriu la 
llei: la negociació i elaboració d’un Pla d’Igualtat que compleixi amb l’actual normativa. 
Una diagnosi negociada amb la part social i que parli de l’accés, la promoció, la formació, 
la bretxa salarial, la prevenció de les violències masclistes a la feina i la salut laboral. 
Aquí formulem algunes propostes d’acció a la plantilla: 

La modificació de l’actual estructura de la plantilla hauria de reduir-se a 3 grups 
tan el col·lectiu funcionari com en el laboral. Dins de cadascun dels col·lectius,  els grups 
més baixos estan formats majoritàriament per dones realitzen tasques superiors a la 
categoria del treball que ocupen. Que es passi la totalitat d’auxiliars administratives amb 
categoria C2 a administratives de categoria C1. 

L’elaboració d’una RLT amb perspectiva de gènere que defineixi d’una manera 
clara les especialitats, funcions i nivells salarials per tal de no crear ni confusions ni 
abusos de poder per part dels comandaments. Assignació del personal indispensable 
per cobrir les facultats i serveis 

Una carrera professional amb perspectiva de gènere mitjançant un pla de 
formació, que faciliti l’eliminació de la segregació horitzontal i vertical i orientada a 
l’adequació a les noves necessitats de suport i administratives de la Universitat: 
Internacionalització, comunicació, sistemes de qualitat, suport a l’alumnat 

Estabilització de les persones treballadores que es troben amb una contractació 
temporal des de fa molts anys 

Eliminació de les places de lliure designació o les comissions de serveis o 
encàrrecs de superior categoria no negociats amb els òrgans de representació social. 
Per evitar l’amiguisme que veiem present en alguns serveis o unitats calen processos 
regulats i transparents.  

Elaboració d’una política de conciliació/coresponsabilitat que entre altres 
aspectes tingui en compte els permisos per cura, que es comptabilitzi els períodes a 
efectes d’antiguitat i jubilació pels permisos per cura de les persones, l’acord d’una 
bossa d’hores per conciliació independent al calendari laboral, etc., amb atenció especial 
a les treballadores de famílies monoparentals. 
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INTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 

 

El servei de neteja de la Universitat de Barcelona és un servei bàsic i essencial 
pel bon funcionament del servei en la docència i la recerca. 

És un servei que està externalitzat des de l’any 1988 aproximadament i al llarg 

d’aquests anys hem viscut un empitjorament de les condicions laborals de les persones 

que treballen en aquestes empreses prestants del servei Al 2013 la Universitat de 

Barcelona va reduir en un 36,45 % la partida destinada a la subcontractació d’aquest 

servei a les tres empreses beneficiàries (Acciona, Ingesan i Renet): 

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/comissio_economic

a/convocatories/2013/070613/neteja.pdf  

L’empresa Renet va portar les treballadores a una E.R.E. que encara avui dia 
segueix representant que la major part d’elles estiguin contractades a temps parcial. 

La nostra proposta seria que el servei de neteja tornés a ser un servei intern de 
la UB per tal de recuperar la gestió total i així garantir que el personal treballador, 
majoritàriament dones, no tingui una situació diferent i discriminatòria envers altres 
col·lectius de la universitat. 

Actualment la despesa en el servei de Neteja és de 6.823.100€. Gran part 
d’aquest import està destinat al pagament de les plantilles de les empreses 
subcontractades que podrien passar al capítol I del pressupost en el procés 
d’internalització d’aquest servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/comissio_economica/convocatories/2013/070613/neteja.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/comissio_economica/convocatories/2013/070613/neteja.pdf
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 

Diagnòstic 

La persistència de les desigualtats de gènere a la universitat només es pot 
entendre des d'un marc estructural, és a dir, el sistema reprodueix i manté a través de 
pràctiques establertes relacions de jerarquia i opressió basades en la diferència sexual. 

Les polítiques d'igualtat a la universitat neixen sota la protecció de la Llei 
Orgànica 3/2007, amb les seves consegüents normatives derivades d’aquesta, amb 
l'objectiu d'institucionalitzar en el món universitari unitats i plans d'igualtat que articularan 
accions en pro d'eliminar biaixos i discriminacions històriques cap a les dones i al mateix 
temps erradicar una visió androcèntrica de la tasca i del pensar acadèmic en tots els 
seus camps. 

A la UB, el I Pla d'igualtat d'Oportunitats entre dones i homes va ser aprovat pel 
Consell de Govern el 17 de desembre de 2007. El II Pla d'igualtat d'Oportunitats entre 
dones i homes el va aprovar el Consell de Govern a data 12 d'abril de 2011. Per últim, 
el III Pla d'igualtat ha Estat aprovat el 7 d'octubre de l'any 2020. 

Al marge del buit existent entre el II i el III pla, l'aprovació d'aquest darrer podria 
haver servit per posar a la UB en un marc innovador en relació a les polítiques d'igualtat; 
però la realitat, tal com ha denunciat l’Assemblea Feminista, és que el pla recentment 
aprovat no ha comptat amb un autèntic procés de negociació amb la part social, ha patit 
de manca de transparència i participació, l'ordenació temporal es formula en termes de 
priorització i no de dates concretes i la implicació real de govern de la universitat queda 
en dubte quan les accions previstes no tenen pressupost concret assignat per realitzar-
les. 

 

Una política d’igualtat feminista 

 

Fins ara la UB s'ha limitat a un compliment bastant simple de la normativa en 
matèria d'igualtat, passant de puntetes pels punts centrals de les lleis i fins i tot 
incomplint-la en algunes ocasions, com en aquest III pla que no s'adequa al que 
estableix l'article 47 de la llei orgànica, en no haver establert un procés de negociació 
amb els quatre òrgans de representació de les treballadores i treballadors de la UB. 

Les nostres propostes, a més de la ja esbossada de metodologies participatives, 
discussió i debat de les necessitats prioritàries, es basen en: 

Les polítiques d'igualtat de la UB han d'incorporar seguiments periòdics de l'estat 
de les desigualtats. Fixar una freqüència de l'avaluació i una publicitat dels resultats, de 
manera que es generi una cultura de diagnòstic i avaluació de les accions implícites en 
el pla d'igualtat. Establir una mesura de les accions, els seus impactes, efectes i 
conseqüències és un requisit imprescindible per tota política d’igualtat amb vocació 
feminista. 

Crear un reglament per a la Unitat d'igualtat, la seva composició, tasques i 
mitjans econòmics. 
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Institucionalment cal dotar de força als organismes d'igualtat perquè puguin 
afrontar les dificultats tècniques i polítiques amb què es troben. 

La UB, com a universitat de l'excel·lència, ha d'anar més enllà del simple 
acompliment de la normativa, ha de reflexionar sobre quina és la seva idea d'igualtat, si 
entén aquesta com tots i totes i amb això aconsegueix el mateix referent, un referent 
androcèntric i masculí. O bé, si la igualtat és una transformació de totes les normes i 
estàndards establerts del que hauria de ser femení o masculí. En aquest sentit una 
col·laboració estreta amb moviments feministes és imprescindible per identificar les 
noves desigualtats de gènere i per desmuntar estereotips sexistes i l'androcentrisme 
propi de la comunitat universitària. 

La universitat sense igualtat no té futur. Les disciplines acadèmiques i les 
pedagogies docents en educació superior estan abocades al fracàs si no incorporen una 
obertura a la singularitat, a la diversitat, a la interconnexió de la vida i de les vides. Si no 
incorporen una nova mirada sobre un món que combat cada vegada amb més força les 
discriminacions en funció del gènere, discriminacions anacròniques que ja no tenen 
cabuda en l'escenari actual. 

Què passarà en aquest escenari Covid-19 si ja l'escenari anterior d'austeritat i 
crisi de l'economia capitalista va col·locar en els últims llocs el mainstreaming de 
gènere? És previsible un desmantellament i un retrocés del que s'ha aconseguit en 
temes d'igualtat. És hora de fer passos decidits endavant i envers la igualtat efectiva i 
real. Ens hi va la vida. 

 

 

 

  

 

 


