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Tot el professorat universitari,
cridat a la vaga aquest dijous
Associats i investigadors demanen al professorat permanent que se sumi a la
convocatòria perquè és "una lluita compartida" i per "solidaritat"

Roda de premsa davant de la Secretaria General d'Universitats. | Laura Estrada

Aquest dimecres al migdia, docents associats i investigadors han fet una crida als professors
universitaris a sumar-se a la vaga i a la manifestació prevista per aquest dijous. En roda de
premsa davant la Secretaria General d'Universitats, el professor associat de la Universitat de
Lleida, Marc Macià, ha assegurat que es tracta d'una "lluita compartida" i ha demanat solidaritat
entre el professorat permanent.
Si bé la llei determina que el 60% del personal universitari ha de ser permanent i un 40% ha de
ser professorat associat, "a la pràctica trobem que és al contrari i la majoria són els associats", ha
explicat la professora associada d'Història de la UB Patricia Martínez. La professora associada de
la mateixa universitat Roser Rodríguez ha denunciat que aquest col·lectiu "fa docència, gestió i
recerca, i cobra només per la primera".
De fet, Macià ha dit que els contractes dels docents associats oscil·la entre els 200? i 500?. "Hi ha
professors que han hagut de demanar ajudes a la seguretat social perquè no se'ls tallés l'aigua",
afegeix. La professora associada de la UB Roser Rodríguez ha denunciat que a aquesta situació
s'hi sumen contractes temporals que "no permeten estabilitat".
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Pancarta davant de l'AQU Foto: Laura Estrada

Elena Fraj, membre del comitè d'empresa de la UB, ha explicat que la figura del professor
associat "s'ha pervertit" i que ha servit a les universitats per contractar investigadors "a sous
precaris".
Per aquest motiu, des de la UB han impulsat la campanya "Desapareguts" que vol visibilitzar el
col·lectiu dels associats i dels estudiants que ja no poden accedir als graus per les "elevades
taxes universitàries". De fet, Rodríguez ha puntualitzat que la UB, des del 2009, ha perdut una
tercera part de l'estudiantat.
Fraj ha sentenciat que "resoldre aquesta situació és responsabilitat dels rectorats i de la
Generalitat", i ha considerat que el que denuncien els professors és "símptoma de la
mercantilització i instrumentalització de la recerca". Rodríguez ha afegit que la investigació "cada
vegada es mesura més amb publicacions a revistes corporatives i que es regeixen per
interessos econòmics", fet que ha lamentat perquè segons creu, "no és el model universitari
compromès amb la societat que volem".
Per altra banda, el professor de la Universitat de Girona (UdG) David Corrales ha criticat que,
cada vegada més, els requisits que imposa l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari
(AQU) per acreditar professorat investigador "es converteixen en obstacles per accedir a ser
professor permanent".

https://www.naciodigital.cat/noticia/167819/tot/professorat/universitari/cridat/vaga/aquest/dijous
Pàgina 2 de 3

A més, el professor associat d'Arquitectura de la Politècnica de Catalunya (UPC) Enric Mir ha dit
que "s'estan carregant el model d'universitat pública". Mir ha afirmat que s'estan substituint
professors permanents per associats i que aquests darrers han d'assumir més tasques de les
que els pertoca pel que cobren. Això, a més, redueix temps dedicat a la recerca, el que és una
reivindicació que també s'ha fet a la manifestació d'aquest matí a l'AQU
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167793/facultats/buides/denuncies/precarietat/primera/jornada
/vaga/universitat/publica) .

https://www.naciodigital.cat/noticia/167819/tot/professorat/universitari/cridat/vaga/aquest/dijous
Pàgina 3 de 3

