
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PUDUP DEL 14 DE SETEMBRE DE 2011 

 

Recordatori de la llista de debats: pudupdebats@googlegroups.com 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Comissió per a l'estudi de la governança del Sistema Universitari de Catalunya del 

Parlament de Catalunya 

2. Comissió de redacció del document de mobilitzacions de l'Assemblea General 

3. Comissió d'extensió de l'Assemblea General 

4. Inauguració del curs universitari català a la UPC el 7 d'octubre 

5. Comissió logísitica de l'Assemblea General 

6. Propera reunió i tasques 

 

 

ACTA RESUM 

 

1. Comissió per a l'estudi de la governança del Sistema Universitari de Catalunya del 

Parlament de Catalunya 

 

S'explica que avui s'ha constituit la comissió de forma oficial per a l'estudi de la governança del 

SUC. Aquesta comissió en un principi s'havia de dedicar exclusivament al sistema de govern de les 

universitats però finalment fa un plantejament molt més ampli pretenent reformular l'actual model 

universitari (finançament, govern, autonomia, relacions sindicals, etc). 

 

L'objectiu de la comissió és tenir en un any una proposta concreta de reforma del model universitari 

que tanqui el debat sobre aquest. 

 

La composició de la comissió en línies generals són representants de totes les universitats catalanes, 

representants dels partits polítics, representants del govern i representants sindicals.Tot i així dins la 

comissió hi ha la ponència redactora de les conclusions del debat que està conformada per deu 

persones. 

 

A nivell valoratiu es comenta que amb la composició que hi ha serà difícil que les conclusions de la 

comissió siguin propers a les nostres línies ja que només un nombre reduit de persones ens són 

properes. 

 

D'aquí un mes tindrem la planificació dels debats que tindrà la comissió i la documentació que 

servirà de base. 

 

 

PROPOSTA A PARLAR MÉS ENDAVANT: Fer un procés paral·lel al de la comissió impulsat 

per la PUDUP per tal d'iniciar el debat sobre el model d'universitat que  volem i així dinamitzar un 

discurs alternatiu que arribi a tothom. 

 

ACORD: Des de la PUDUP farem seguiment de la comissió a través de les persones que participen 

a la plataforma i són membres d'aquesta comissió. 

 

 

 

 

2. Comissió de redacció del document de mobilitzacions de l'Assemblea General 



 

S'explica la feina que ha fet la comissió i es puntualitza que hi ha poca presència de PDI i PAS i en 

que s'enviarà l'acta de la comissió. 

El document es dividirà en tres punts: introducció, anàlisi i proposta de marc de mobilitzacions. 

Es fa una enumeració dels objectius que es plantejaran en el document i que hauran d'ésser decidits 

a l'Assemblea General: 

– La PUDUP ha d'esdevenir el referent de les mobilitzacions que tinguin lloc ja que és l'espai 

aglutinador de la comunitat universitària. 

– Les mobilizacions han de ser eines de conscienciació 

– Les mobilitzacions han d'aconseguir arribar a la societat és per això que el format ha 

d'incloure també la manifestació al carrer. 

– La proposta de data és pel 17 de novembre al ser el dia de l'estudiant, possible coincidència 

amb mobilitzacions a la resta d'europa, i és abans de les eleccions generals del 20N. 

– Es proposa que es coordini la mobilització a Catalunya amb la resta de l'estat a través del 

moviment 15M. 

– Com a mètode de continuitat de l'AG es proposa que se'n facin rèpliques a les universitats 

per tal d'arribar de forma més local a tota la comunitat universitària. 

– Alliberació de temps lectiu per a la creació d'espais de discussió. 

– Enmarcar la reforma dels estatuts de la UPC com a moment important de mobilització. 

 

Es comenta que ha d'haver-hi una aposta clara de vaga general d'universitats encara que l'horitzó 

sigui més llunyà. 

 

ACORD: donat que la mani del 15O és possible que acabi amb ocupacions a les universitats es 

portarà  una persona d'aquests àmbits a explicar la proposta a la propera reunió. 

 

ACORD: el proper dilluns 19 de setembre la comissió enviarà el document redactat 

 

ACORD: a la propera reunió de la PUDUP s'aprovaran els tres documents per a que puguin 

començar a ser debatuts per tota la gent que participarà de l'AG. 

 

3. Comissió d'extensió de l'Assemblea General 

 

S’explica el treball plantejat des de la comissió.  

Es farà una base de dades d’assemblees, organitzacions, sindicats, coordinadores i plataformes per 

tal de posar-nos en contacte amb totes i fer arribar la crida de l’Assemblea General. 

$Es redactarà la crida i s’enviarà.  

 

La feina estarà feta pel divendres.  

 

4. Inauguració del curs universitari català a la UPC el 7 d'octubre 

 

El dia 7 d’octubre a la UPC tindrà lloc la inauguració del curs universitari a Catalunya amb la 

presència d’Artur Mas, el conseller Mas-Colell, el secretari Castellà, i tota la colla. 

http://www.upc.edu/saladepremsa/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/la-upc-acull-la-inauguracio-del-

curs-academic-universitari-catala 

 

Hem d’aprofitar aquest moment per visualitzar-nos i visualitzar mediàticament l’Assemblea general 

de l’endemà.  

 

ACORD:  La setmana de l’1 al 7 es realitzaran mobilitzacions descentralitzades a les unis i es farà 

la campanya de difusió de l’AG i de l’acte. 

http://www.upc.edu/saladepremsa/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/la-upc-acull-la-inauguracio-del-curs-academic-universitari-catala
http://www.upc.edu/saladepremsa/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/la-upc-acull-la-inauguracio-del-curs-academic-universitari-catala


 

ACORD: Convocarem una concentració pel matei dia i mateixa hora que l’acte per a fer soroll. 

 

ACORD:  S’intentarà intervenir en l’acte d’inauguració i presentar l’AG com a inici del debat 

popular. 

 

ACORD: Es reunirà la comissió d’accions per a preparar la mobilització. 

 

5. Comissió logística 

 

No s’han reunit. 

 

ACORD: Portaran proposta a la propera reunió de la PUDUP 

 

6. Propera reunió 

 

La propera reunió tindrà lloc el dijous 22 de setembre a l’aula 13.001 de l’edifici Ramón Turró del 

Campus de Ciutadella de la UPF. 

 

Tasques per a la propera reunió: 

 

- Llegir i esmenar els tres documents (tots) 

- Dissenyar la campanya de difusió de l’Assemblea general i la mobilització del 7 d’octubre 

(comissió disseny) 

- Fer una proposta d’espai i logística de l’Assemblea General (comissió logística) 

- Redacció de la crida i elaboració de la base de dades de contactes (comissió extensió) 

 


