
La Junta de Facultat de Filosofia, reunida el 26 de maig de 2014, ha acordat emetre el comunicat següent. 

 

 

COMUNICAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA 

 

 

La Junta de la Facultat de Filosofia, després d’escoltar i de debatre amb els responsables 
de la proposta de reforma de centres i departaments de la Universitat de Barcelona, vol 
comunicar a l’equip de govern, als centres i departaments, i al conjunt de la comunitat 
universitària que: 

 

Està d’acord que la millora de la docència, la recerca, la transferència i el 
finançament requereixen una constant revisió dels factors estructurals i funcionals 
rellevants per tal d’identificar i corregir possibles disfuncions, incloses les que es 
demostrin derivades de l’actual estructura de centres i departaments que necessitin una 
modificació parcial o global. 

Una reforma general de l’estructura de la universitat ha de ser analitzada i 
discutida en base a dades contrastables, models i propostes, sense urgències, i amb la 
màxima participació. Ens trobem, però que, més enllà d’uns exemples particulars, no 
s’oferiren dades generals ni anàlisis de les mateixes que justifiquessin la necessitat 
d’una reforma global, ni tampoc els detalls de la que es proposa. 

La idea directriu que la fusió generalitzada de centres i departament millorarà la 
docència, la recerca i per això mateix l’avaluació i el finançament no està justificada 
amb dades. La UB té aproximadament 90.000 estudiants i 5.000 docents, uns 20 centres 
i un centenar de departaments, és a dir, 2,2 centres i 11 departaments per cada 10.000 
estudiants. Segons els rànquings internacionals no hi ha cap correlació entre les millors 
universitats i una major concentració de les seves unitats acadèmiques. Per cada 10.000 
estudiants, Harvard té 5,5 facultats, Stanford 3,5, UC Berkeley 4, MIT 6, Cambridge 20, 
Heidelberg 4,8, i Paris VI 4,4. Totes tenen una ràtio de facultats per estudiant molt 
major que la UB actualment. 

La intenció d’aprovar les directrius de la reforma abans de finals de juliol, 
deixant la implementació per al proper curs, suposa una urgència injustificada 
inacceptable. La nostra universitat s’hi juga massa en aquesta reforma com per a portar-
la a terme sense la necessària anàlisi i discussió de les dades rellevants i de les opcions 
de millora. 

Per tot això sol·licitem que el document de proposta de reforma que s’elabori no 
sigui sotmès a votació immediatament per la Junta de Govern sinó que s’enviï als 
centres i departaments per tal que els representants respectius del PDI, PAS i alumnat 
puguin debatre’l i proposar les millores que es considerin oportunes durant el primer 
trimestre del proper curs. 

Una reforma de l’estructura general de la UB requereix de la màxima anàlisi i 
consens. La Junta de Facultat fa una crida a tots els centres i departaments, i a la 
comunitat universitària en general per tal que entre tots aconseguim prendre les 
decisions que siguin més beneficioses per als interessos de la universitat i per a la 
millora de la seva funció social. 


