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Per de
emà dimarrts 25 de febrer esttà convocat el Clau
ustre extraaordinari per
p a la
reforma
a de l’Esta
atut de la Universitat
U
posta que l’equip
de Barcelona (EUB). La prop
de gov
vern prese
enta no es
stà exemptta de polè
èmica, don
ncs si bé caal fer una reforma
per tal d’adaptarr-ho a la le
egalitat vig
gent (LOM
MLOU), i ta
ambé aproofitar per introduir
milloress, els articcles més controverttís de la proposta
p
in
ntrodueixeen modific
cacions
que afe
ecten en alguns
a
casos a tem
mes de gra
an rellevàn
ncia, com ara el nom
mbre de
represe
entants al Claustre (e
es redueixx de 300 a 150 els membres eleectes) i al Consell
de Govvern, o l’ele
ecció del Degà/Dega
D
ana de les Facultats.
CCOO ja vam exxpressar el 31 de gen
ner de 2013 les nostres inquiettuds davan
nt d’una
m
de l’Esstatut que
e contempla una reforma de la
iniciativva de modificació
Govern
nança, sen
nse tenir en
n compte q
que està prrevist que els marcs normatius
s (català
i estata
al) canviïn properament. Els go
overns esttatal i català converggeixen en aquests
a
canvis.
Així ma
ateix manifestàvem la nostra iinquietud per
p la informació quue anava circulant
c
relativa
a a la suprressió de Facultats i la creació de “macroestruct ures” i la fusió o
supresssió de De
epartamentts en més del 50%,, i que aix
xò no s’haagi mencio
onat en
l’expossició dels objectius.
o
I particularm
ment l’afec
ctació que pugui teniir en les Plantilles
P
(docent i PAS).
El Recttor ha impulsat una reforma de
e l’Estatut que va mé
és enllà dee l’adaptac
ció de la
normattiva vigentt. És una reforma de la Go
overnança
a, però aixxò respon
n a una
pressió
ó externa?
? a una iniciativa perr liderar un
na oposic
ció? o és u
una errada
a?
Des de
e CCOO no
n hem fe
et cap ma
anifestació explícita pel que faa a les es
smenes
presentades, perrò sí que hem
h
de ma
anifestar el
e nostre rebuig al ffet de que
e s’hagi
“masculinitzat” el redacta
at, i, en aq
quest sentit, donem el nostre ssuport a l’e
esmena
presentada a tot el redacta
at, el qual suposa un pas enrrere respeecte de la situació
actual, i contradiiu els obje
ectius que s’estableiixen al II Pla d’iguaaltat d’oporrtunitats
mes de la UB:
U l’ús no
o sexista de
el llenguatg
ge.
entre dones i hom
gnificatius que provo
oquen conttrovèrsia i que no semblen
s
S’hi inttrodueixin canvis sig
tenir un
n ampli co
onsens. En
n tot cas, ara és ell moment de que eels clausttrals es
pronun
nciïn, en una
u discussió que po
osarà, per bé o per mal,
m a la UB
B en el centre del
sistema
a universitari català. Ara és el moment de que els claustraals s’implliquin a
fons i p
participin massivam
ment en le
es decisions que es preguin.


