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INFORME 2015:
Programes
electorals

Col·laboració en les
campanyes del 27S
i 20D i redacció
d’informes
(municipals).
5 Executives i 3
reunions
monogràfiques

La participació i relació amb
l’entorn prioritats per a la
sectorial
19Feb- S’ha escollit la nova executiva de la sectorial
d’universitats, recerca i innovació, un grup de treball que
combina experiència i incorporació de cares noves per a fer
front als reptes que es plantegen per als propers mesos.
Que s’ha fet? L’ informe 2015 detalla els objectius assolits i les
activitats organitzades. En destaquem alguns a la part dreta.
Quins és el pla de treball? El pla proposa 15 objectius centrats en la
participació, trascendència, governabilitat i vinculació amb l’entorn.
Detallats a la 2a pàgina.

Qui forma l’executiva? Algunes cares noves i altres que donen
continuïtat al projecte presentat. Una executiva formada per 12
persones. Detallats a la 3a pàgina.
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També s’han fet
trobades amb
universitats, ACUP,
IRB, PCB, BioCAT,
CIR, SUR, ACER, i
impulsors BIST.

Sopar Col·loqui
amb Salvador
Macip

Una representació
de la sectorial va
participar al sopar
d’estiu amb
l’investigador català
ubicat a UK.
Governabilitat

Propostes a la SUR
per a la millora de
les beques equitat,
entre altres.
Vols +Info?
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Pla de treball:

* DONES AMB TOTS ELS DRETS:
També en el nostre àmbit sectorial
http://www.esquerra.cat/
estatic.php?uri=8-marc-2016

Els 15 objectius plantejats per a treballar en els
propers 17 mesos:

1

2

3

4

PARTICIPACIÓ

TRASCENDÈNCIA

GOVERNABILITAT

VINCULACIÓ
AMB L’ENTORN

1. Augmentar la
presència al
territori.

6. Replantejar els
mecanismes de
comunicació
interns.

8. Prioritzar els
objectius bàsics
que es volen
assolir en els 17
propers mesos.

2. Apoderar més
persones.
3. Convocar
executives obertes
(transparència).

7. Definir els
aspectes de
treball prioritari.

9. Incidir
directament
sobre polítiques
d’universitats,
recerca i
innovació.

4. Obrir nous
canals de
participació.

10. Incidir
indirectament
sobre aquestes
polítiques.

5. Organitzar un
sopar tertúliacientífica.

11. Potenciar les
relacions amb
l’entorn.
12. Potenciar i/o
iniciar sinèrgies
amb institucions
del sector.
13. Contactar amb
sectorials
homònimes.
14. Col·laborar
entre sectorials.
15. Organitzar una
jornada oberta
monogràfica .

Objectius proposats i assumits en el debat de l’assemblea:
- Contactar amb els investigadors que estan treballant fora i que puguin
aportar la seva experiència.
- Valorar la possibilitat d’endegar una acollida per part del Govern dels
estudiants d’ERASMUS i fer-los partíceps del procés.
- Analitzar la revisió de la taxa de reposició del professorat (PDI) i personal
d’administració i serveis (PAS) de les universitats.
- Ser proactius en les propostes de conciliació familiar per a personal i
estudiants, així com en la igualtat d’oportunitats en l’accès i la promoció.*
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L’executiva:
Les 12 persones que formen l’executiva:

Lluís
Pujadas

Gemma
Espigares

Jordi Regincós

Marta Vilalta

V. Política
Parlamentària
@MartaVilaltaT

Presidència
@lpujadas

Secretaria
@EspiGemma

V. Política Municipal
i Territori
@jordir

Neus Morlà

Xavier Luri

Quim Bosch

Jordi Isern

V. Dona
@nmorla

V. Universitats

V. Recerca
@QuimBosch

V. Política Científica

Núria Rubio

Joan Roca

Oriol Ibàñez

V. Transferència de
coneixement

V. Relacions
institucionals

Joaquim VallLlosera

V. d’Innovació
@jvall_llosera

V. Estudiants
Protaveu JERC
@iol_Roudor

ENQUESTA d’opinió:

Estem organitzant una jornada monogràfica sobre temes que afecten les
universitats, la recerca i la innovació del nou país.
Ens agradaria conèixer la teva opinió: http://goo.gl/forms/B7pprb0UQs

El correu per a rebre altres propostes i suggerències:
universitatsrecerca@esquerra.org
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