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Benvolgut i magnífic rector, 

Benvolguts companys, 

Benvolguts estudiants, 

 

Bon dia a tothom. 

 

Voldria afegir-me, en primer lloc, al reconeixement per l’esforç de tota la comunitat UB per 

persistir i tirar endavant malgrat la inesperada prova a què hem estat sotmesos. En segon 

lloc, voldria recordar els qui ens han deixat; que la terra els sigui lleu! 

 

Pel que fa a l’àmbit estrictament universitari, voldria destacar, en primer lloc, alguns 

àmbits en què considero que, efectivament, s’han produït millores. Dr. Batista, agraeixo 

sincerament l’esforç que heu fet amb la regularització d’una part important del PDI, no en 

diria política de personal perquè no ho és, però la situació és millor que la que us vau 

trobar, tot i que –tal i com ha fet evident la COVID-19– el nivell de precarietat és encara 

indigne de la primera universitat del país. Dr. Roigé, heu donat un impuls notable a 

l’Escola de Doctorat; tot i que amb mitjans molt limitats, també crec que estem millor que 

estàvem. Finalment, Dra. Vilalta, cal agrair-vos el “Protocol d’actuació contra l’assetjament 

sexual”, per raons més que òbvies, així com la creació de l’Ateneu-UB, perquè els 

professors jubilats, precisament per la vàlua intel·lectual i l’experiència acumulada, no es 

podien trobar d’un dia per l’altre foragitats d’una institució com aquesta. 

 

Dit això, Sr. Rector, i per tal de ser breus, em centraré només en alguns dels molts 

aspectes que podrien constituir la critica a la vostra acció de govern al capdavant de la 

UB, tot subscrivint les intervencions que m’han precedit i, possiblement, les que em 

succeiran: 

 

Primer, una data: 22/04/2020, és el dia en què vau, finalment, convocar el Consell de 

Govern. Durant tot aquest temps, i en una situació tan extrema, els representats dels 

professors permanents d’aquest Claustre en aquell Consell no havien estat ni consultats 

ni informats. És més, tal i com consta en l’acta d’aquella reunió, ni tan sols aleshores 

aquests representats vam ser informats del Pla de Desconfinament. Confirma això que el 

Consell de Govern té només una funció cosmètica? 
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Respecte al concepte d’universitat, m’aturaré en una línia del vostre informe; respecte a la 

gestió de la crisi, us faré una pregunta, de les moltes que es podrien fer. 

 

La línia és a la p. 97: “A partir del 22 de juny s’obren 5 biblioteques com a sala d’estudi per 

a la comunitat UB només amb reserva de seient: Campus Clínic, Campus Bellvitge, 

Campus Mundet, Física i Química, i Biologia.” 

 

No us vindrà de nou que em queixi, un cop més, de la vostra idea d’Universitat en relació 

a què és i per a què serveix una biblioteca. En la meva idea d’Universitat una biblioteca és 

un laboratori, un espai de reflexió, creació i intercanvi d’idees, no una taula i una cadira. 

Som molts els professors i els estudiants que estem orfes de Biblioteca; el problema ve de 

lluny, però les vostres decisions per la COVID-19 l’han agreujat. 

 

La pregunta, directa i ja plantejada en Consell de Govern sense que ens hàgiu donat 

resposta: penseu compensar d’alguna manera les despeses econòmiques realitzades per 

professors, molts d’ells precaris, i el PAS per les despeses que han hagut d’assumir 

durant el temps de reclusió? 

 

Pel que fa a la funció de la universitat en la societat, algunes xifres. 

 

La primera: 0 dies són els que porten empresonats l’hereu de Francisco Franco 

Bahamonde, Juan Carlos de Borbón Dos Sicilias, i el seu còmplice necessari, Felipe de 

Borbón y Grecia. Pressumptes delictes: associació mafiosa, associació per delinquir, 

espoli, prevaricació, frau fiscal… (i podeu completar amb el que se us acudi). 

 

La segona: 1.004 dies de presó, per ara, per als Srs. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

Delicte, enfilar-se a un vehicle verd decorat amb el Feix Romà –o Fascio Littorio–. Creiem 

que no queda ni una institució al món que, ocupant-se dels drets humans, no hagi 

denunciat el cas. Com a principal Universitat de la colònia espanyola a Europa, penseu 

denunciar-ho o ens ha de seguir caient la cara de vergonya? 

 

Dieu al vostre informe, mirant que no es noti gaire a què us referiu: “La complexitat del 

moment polític, ocasionada pels esdeveniments succeïts des del referèndum del primer 

d’octubre de 2017, ha sacsejat el nostre país, polaritzant les diferents posicions existents 

sobre aquest assumpte.” (p. 47). La Universitat, davant l’agressió constant per part de tots 

els poders de l’Estat espanyol contra els ciutadans de Catalunya, no pot limitar-se a 
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proposar uns debats super partes i mirar-s’ho satisfeta. Heu arribat a cap conclusió durant 

aquests debats? Heu esbrinat per què ens van pegar? Per què ens empresonen? Està la 

Universitat de Barcelona amb els agressors o amb els agredits? I recordeu que entre els 

agredits hi ha estudiants, professors i vós mateix. Per cert, afegeixo un pregunta de molta 

actualitat: esteu segurs que, ostentant un càrrec estratègic, no teniu el telèfon mòbil 

intervingut, benvolgut rector? 

 

Concloc amb una altra data, 12 d’octubre; junt amb els toros, “fiesta nacional” espanyola. 

Festa que, com no pot ser d’altra manera dins una mentalitat colonitzadora, ens obliguen, 

als colonitzats, a celebrar. Crec que ens hem queixat en tots els Claustres i Consells de 

Govern de l’obligació de celebrar aquesta efemèride. Ara que mig món clama “Please, I 

can’t breath!” i, fins i tot l’Esquerra Brompton s’hi sent incòmoda, tindrem el coratge, des 

d’aquest Claustre, de donar curs a una reivindicació històrica i eliminar una festa colonial i 

racista? Té cap valor l’autonomia universitària, o és com l’autonomia de Catalunya? 

 

Si la Universitat no pot liderar la societat, per a què serveix? Si no és forta, valenta, justa i 

lliure, com ha de poder liderar res? 

 

Moltes gràcies. 
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