
FÒRUM SOCIAL PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA
26-29 de març de 2008

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

1. INAUGURACIÓ

Dia: dimecres 26 de març
Hora: 18h
Lloc: Aula Magna del Campus Ciutadella de la UPF

Presentació pública del FSUP, orientada a estudiants, professorat, mitjans de 
comunicació i al conjunt de la xarxa cívica associativa catalana.

A càrrec de:

Josep Ferrer
Catedràtic de Matemàtiques Aplicades i ex-Rector de la UPC

Hugo Alvira i Albert Claret
Estudiants membres de la PMDUP

2. EIX 1: “Els orígens de l’EEES”

Dia: dijous 27 de març
Hora: 11 a 14h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades entorn a les estratègies neoliberals subjacents als processos actuals 
de reformes educatives universitàries;  motius i  motivacions de la creació de 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i implicació dels actors econòmics –
OMC- i polítics en les decisions entorn a la seva implantació.

Ponència i debat amb

Arcadi Oliveres
Professor  de  Ciències  Econòmiques de  la UAB,  expert  en  economia 
mundial i president de Justícia i Pau

Ramon Franquesa
Professor  de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la 
UB

Miguel Urbán
Estudiant  de  Madrid,  autor  de  “Mitos  y  realidades  del  proceso  de 
Bolonia”

Montserrat Treserra
Professora de Sociologia de la UAB
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Ralf
Estudiant de Berlín

Lukas
Estudiant de Viena

3. EIX 2: “Efectes i respostes davant Bolonya”

Dia: dijous 27 de març
Hora: 15.30 a 19.30h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades i grups de treball per a conèixer els detalls de l’aplicació de les proves 
pilot  i  dels  nous graus acadèmics del  Pla  de Bolonya;  i  breu exposició  del 
desenvolupament de les lluites resistencials d’estudiants de diversos llocs de 
l’Estat espanyol i d’Europa.

Ponències i debats + grups de treball amb estudiants i professors d’aquí, de 
l’Estat i d’arreu d’Europa.

4. EIX 3: “Construïm el model alternatiu d’Universitat pública”

Dia: divendres 28 de març
Hora: 10 a 14h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades  i  grups  de  treball,  amb  participació  de  nombroses  persones 
representatives de la xarxa associativa, entorn a la caracterització d’un model 
d’Universitat que superi les deficiències actuals i que constitueixi un vertader 
agent de transformació i canvi social. S’analitzaran com a mínim sis dels eixos 
fonamentals que hauria de tenir la universitat: laica, pública, de qualitat/crítica, 
antipatriarcal, sostenible i participativa/democràtica.

Ponències i debats + grups de treball amb

Lluís Monerris
Sociòleg, Coordinador General de la Lliga per la Laïcitat

Rosa Cañadell
Mestra, coordinadora d’USTEC-STEs

Ricard Aymerich
Mestre,  membre  de  la  Federació  de  Moviments  de  Renovació 
Pedagògica de Catalunya
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Rosa Bofill
Mestra, Secretària de la Dona de CCOO

Mariona Ferrer
Professora de la UPF especialista en moviment estudiantil

i  una  altra  persona  que  parlarà  entorn  a  la  problemàtica  de  la  
sostenibilitat i la política ecològica de la universitat

5. EIX 4: “Estratègies de lluita i d’acció davant Bolonya”

Dia: divendres 28 de març
Hora: 15.30 a 19.30h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Espai per a l’anàlisi i la reflexió, prèvia posada en comú de les conclusions de 
tots dels debats i grups de treball del Fòrum. Definició dels propers passos a 
seguir  en  el  conjunt  del  moviment  estudiantil  català  i  en  la  PMDUP  en 
particular. Inici del redactat de la Declaració final.

6. Tallers participatius i botifarrada popular contra Bolonya

Dia: dissabte 29 de març
Hora: 12 a 17h
Lloc: Plaça Universitat

Activitats diverses a l’espai de la Plaça Universitat durant el matí i celebració 
d’un dinar popular amb calçots i botifarra.

Posteriorment, concentració en el mateix indret i manifestació estudiantil.

7. Manifest ació

Dia: dissabte 29 de març
Hora: 17h
Lloc: Plaça Universitat

Manifestació d’estudiants
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