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PATRIMONI Una marededéu
gòtica per al museu
L’Ajuntament de Girona diposita al Museu d’His-
tòria una talla del segle XVI que rep en donació
per gràcia de la família Freixas.  42
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TELEVISIÓ TV3 manté el lideratge
d’audiència per desè més
La cadena té un 14,3 per cent de quota de pantalla i manté la distància
amb Telecinco, la segona més vista a Catalunya. 48

Una sentència del Jutjat d’Afers
Socials número 2 de Girona esta-
bleix que la UdG ha d’indemnitzar
amb 32.864,78 euros una profes-
sora associada que va impartir
classes a la Facultat de Dret des de
l’any 2000 fins el setembre del
2012, quan en va prescindir.

La sentència, firmada per la
magistrada Estefanía López Mu-
ñoz, no estableix la readmissió de
la demandant, la doctora Rosa
Maria Carreño Sánchez, com ella
havia sol·licitat, però conclou que
l’acomiadament és improcedent i
dicta la indemnització esmentada.

Rosa Maria Carreño va ser con-
tractada l’any 2000 com a profes-
sora ajudant i, mentre es decidia la
seva plaça de professora lectora, la
van contractar com a falsa asso-
ciada, una forma de contractació
en precari que a la UdG va arribar
a sumar centenars de casos, molts
d’ells no renovats els darrers anys. 

Els professors associats, per de-
finició, han de tenir una vida pro-
fessional pròpia, i la docència es-
devé per a ells un complement, ga-
irebé una vocació. Però per a Car-
reño la docència va esdevenir la
principal font d’ingressos.    

Se li va fer un contracte admi-
nistratiu a temps complet per im-
partir classes de Dret Romà. Amb
les pressions per reduir personal
en plena retallada econòmica, el
2012, quan ja tenia 12 anys d’anti-
guitat, no se li va renovar més el
contracte administratiu a temps

complet i se li va fer un contracte
de professor laboral a temps par-
cial, amb la corresponent rebaixa
de la retribució. 

Carreño es va assabentar el pas-
sat 28 de setembre a través de la
seva oficina bancària de La Caixa
que havia estat donada de baixa
també del contracte laboral a
temps parcial, i que podia passar
a recollir el certificat per apuntar-
se a l’atur. 

Preguntada per aquest diari, la
professora ha expressat el seu do-

lor pel tracte rebut per una uni-
versitat en la qual es va llicenciar
i en la qual es va doctorar. En
aquest sentit, Carreño ha lamen-
tat que presidenta del Consell So-
cial, Rosa Núria Aleixandre, digui,
com fa uns dies a Ràdio Girona,
que els exalumnes s’han de sentir
«orgullosos» de la UdG. 

«És una injustícia el que m’ha
passat perquè he dedicat molts
anys a adquirir una formació es-
pecífica per impartir la docèn-
cia», ha declarat Carreño, actual-

ment estudiant de màster. «Un se
sent especialment dolgut quan
són els teus propis professors els
que et fan fora», afegeix. 

La demandant, assessorada per
l’advocat Ricard Reynés, està «sa-
tisfeta» amb la sentència. La UdG
pot interposar recurs. A banda,
Carreño ha presentat dos recursos
contenciosos administratius per-
què es declari nul·la la «pre-
sumpta» desestimació de la seva
plaça de professora lectora. Aquí és
ella mateixa qui es defensa. 
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El jutjat obliga la UdG a pagar 32.864 € a
una professora associada que va fer fora

La doctora Rosa Maria Carreño va fer classes de Dret Romà durant dotze anys i l’any passat es va quedar al carrer

L’exprofessora de la UdG Rosa Maria Carreño. 
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La companyia de teatre Banyo-
lina Teiatròlics ha estat seleccio-
nada per participar a la mostra de
teatre de Pineda de Mar amb l'o-
bra Bluf, de Mar Vilà-Duch. Te-
iatròlics que va pujar als escenaris
per primer cop el 2008 amb l'a-
daptació d’ U, dos, tres...!, de Ferenc
Molnár, i que durant aquests anys
ha presentat un munt de propos-
tes de diferents estils, aquesta ve-
gada ha apostat per un projecte de
creació pròpi. El grup manifesta la

satisfacció d’haver creat el projecte
des de zero. Des que es va poder
veure l'estrena de Bluf l'Octubre
passat a Banyoles, amb 7 repre-

sentacions, fins a dia d'avui, l’es-
pectacle ja ha recorregut diversos
escenaris com Palafrugell, Cor-
nellà, Santa Coloma, Calldetenes,
la Cellera i, entre altres, Porqueres.
Jordi Angelats manifesta estar molt
content per les sensacions que
recullen del públic després de
cada representació. Per Teiatròlics
entrar a la Mostra de Pineda de
Mar és el reconeixament d'una
feina que si bé és amateur no dei-
xa de fer-se amb tota la serietat i
professionalitat possible.
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La Junta de Personal Docent i In-
vestigador (JPDI) de la UdG ha fet
arribar una carta a la rectora, Anna
Maria Geli, sol·licitant la retirada del
recurs interposat per la UdG contra
la sentència d’un jutjat de Girona
que obliga a redmetre el professor
Pere Cornellà. Aquest professor del
Departament de Didàctiques té 65
anys d’edat, però no es vol jubilar,
sinó continuar treballant per la uni-
versitat com a professor emèrit fins
als 70 anys. La UdG va forçar la seva
jubilació, entre la d’altres que esta-
ven en la seva mateixa situació,
però Cornellà va presentar una de-
manada judicial i la sentència li ha
resultat favorable. No obstant, la
UdG va recórrer la sentència, de ma-
nera que ara Cornellà està a l’espera
de la resolució del recurs per saber
si es pot tornar a incorporar a la UdG
o bé si s’ha de quedar jubilat per
sempre més. La JPDI ha demanat a
l’equip de govern la «immediata»
retirada del recurs que manté Cor-
nellà en la incertesa i, a més a més,
no descarta demanar la dimissió del
cap del servei jurídic i també la del
vicerector de Personal, Teodor Jové.
D.B. GIRONA



Demanen al rectorat
que retiri el recurs i
readmeti el professor
emèrit Pere Cornellà

JUNTA DE PERSONAL DOCENT

La companyia, en acció.
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Teiatròlics entra a la Mostra de Pineda


