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Et saludem des de la PUC-Plataforma Universitària pel Català. Som una associació estudiantil 

implantada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb l’objectiu de promocionar la llengua i 

cultura catalanes en l’àmbit universitari. 

 

La PUC promociona la llengua catalana mitjançant la realització d’activitats culturals com ara 

conferències, actes lúdics o premis. D’altra banda, treballem per tal d’aconseguir una major 

normalització del català en tot l’àmbit universitari mitjançant el diàleg amb els estudiants, el 

Personal Docent i Investigador (PDI) i les institucions implicades en la política lingüística a les 

Universitats (bàsicament Rectorat, Vicerectorat de Promoció Lingüística, Govern i altres grups 

de pressió i entitats com Plataforma per la Llengua). 

 

A més a més, dins l’àmbit de la UPF, la PUC incentiva al professorat no catalanoparlant a fer 

un esforç per emprar la llengua catalana a l’aula, i cada any es fa un reconeixement a aquells 

qui ho fan a través del Premi PUC. Per últim, des de la Plataforma també hem engegat el SIL 

(Servei d’Intermediació per la Llengua) que vol ser un mitjà per tal de resoldre situacions en 

que es vulneren els drets lingüístics dels estudiants. 

 

En aquests moments a la PUC volem treballar per a la normalització de la llengua catalana a 

totes les universitats del país. Per començar hem concertat una reunió amb la Blanca 

Palmada, Comissionada per Universitats del Departament d’Innovació Universitats i 

Empresa, amb qui parlarem de forma exclusiva del català a les nostres universitats. Des de la 

Plataforma volem tenir lideratge en impulsar un decret a per a totes les Universitats de 

Catalunya per tal d’exigir un nivell mínim de català a tot el professorat de nova contractació, i 

ens agradaria comptar amb la teva col·laboració. 

 

Donat el caràcter extraordinari de la reunió amb la Comissionada, creiem que seria molt 

interessant poder aportar-hi no sols la visió que tenim nosaltres en relació al català a la 

nostra Universitat, sinó una visió global de la situació del català a totes les universitats del 

país. La Comissionada ens ha manifestat la voluntat de tirar endavant el decret, i creiem que 

mitjançant una Plataforma Universitària pel Català interuniversitària podríem liderar 

l'aprovació d'aquest decret amb l’impuls estudiantil necessari. 

 

Pretenem preparar la reunió amb la Comissionada prevista pel dia 30 de gener, intentant 

que puguin ser-hi representades la majoria d’universitats catalanes. 

 

Des de la Plataforma Universitària pel Català estaríem encantats de la implementació de la 

formula PUC a altres universitats, i en general a la resta de facultats del país. 

 

Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració.  

 

Atentament, Plataforma Universitària pel Català 

 

 

 


