
ALGUNS TEMES A COMENTAR-LI AL RECTOR 

 

5 gener 2007 

 

TEMES CONCRETS 

 

- Operació escissió FBG i fusió LH+UBV 

o És possible, encara? 

 

Si ho és, cal acabar de concretar: 

- Paper amb el Santander: possible reunió a Madrid el dia 11 val la pena? 

- Quan es convoca el Patronat de la FBG? (es va dir al gener, en principi) 

- Ratificació donacions 

- Delimitar el paper de l’Alcántara en tot plegat. Contrainforme sobre la seva 

presentació al Patronat del 21 de desembre, enviat per mail al rector a finals d’any. 

- Composició Patronat FIL3 

 

-     Estat de les negociacions amb Planeta 

 

TEMES DE FILOSOFIA/PROBLEMES DE FONS 

 

- Treballar sense el suport de qui hauria de ser el propi equip. Tenir l’enemic dins. 

Quin és el problema de fons? Sense tractar el problema de fons és molt difícil 

treballar, si no canvien les regles del joc i se segueixen. 

- Les animadversions es produeixen en àrees clau per al procés de consolidació del 

projecte: gerent, Nonell, Consell Social, Carme López, contaminació cap a 

Malapeira i C. Verdaguer… A més, van fent taca d’oli cap on poden. Alguns 

exemples: 

o Debat sobre la formació contínua: es presenta una proposta que van preparar 

en Malapeira, la Nonell i el GERENT!!! i ens la fan arribar poques hores 

abans que es presenti al consell de govern… Procés absurd, igual que el 

Campus Virtual i Moodle… etc. 

o Mesures econòmiques per sortir de la crisi: overheads-contracte programa. 

No hi ha manera d’avançar en el tema 

o Desgast ENORME en temes menors de fàcil resolució teòrica. Palau de Les 

Heures (tant la operativa, com el pressing sobre els grups de treball que hi 

queden, la distribució de costos,  en deifnitiva, quasi tot). Creació de 

problemes ficticis com Art Actual, etc. Estan utilitzant l’estratègia del 

desgast. 

- El marc actual, sense la confiança i l’animadversió de persones clau estan fent molt 

mal, tant a JFP com al propi rector. En aquestes condicions, i després de les brutals 

desautoritzacions, poden fer aconsellable la dimissió de JFP.  

 

 

NECESSITEM FIXAR UN MARC D’ACTUACIÓ POSANT LES CARTES SOBRE 

LA TAULA I SEGUIR LES REGLES DEL JOC QUE ES DETERMININ. EL JOC 

BRUT I LES DESLLEIALTATS HAN DE DESAPARÈIXER. 

 


