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Acta de la sessió de constitució, 26 de febrer de 2011 

DATA: Dissabte 26 de febrer del 2011 

LLOC: Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya 

HORA: 10:00h 

Ordre del dia: 
 

 Constitució del CEUCAT  

  Eleccions a president/a del CEUCAT. Presentació de candidatures i votació.  

 Funcionament del CEUCAT i estratègies de futur  

 Aprovació de les esmenes a les conclusions del Grup de Treball per la participació  

 Presentació de l’Estatuto del Estudiante. Accions per difondre’l. CEUE  

 Debat sobre el futur model de governança de les universitats  

 Debat sobre el sistema de finançament  

 Cloenda del I CEUCAT 
 

Assitents 

ASSISTENTS 
 
Sra. Anna Oliva (UB) 
Sr. Jordi Codony (UPC) 
Sra. Gloria Perona (UPC) 
Sr. Derek Fernandez (URL) 
Sra. Emilia Alonso (URL) 
Sra. Maria Rodríguez (UdL) 
Sra. Gemma Espigarés (UdL) 
Sr. Gerard Solà (UVic) 
Sra. Dàmaris Moya (UVic) 
Sra. Irache Aincín (UAO) 

EXCUSATS 
 
Sr. Àdam Bertran (UdG) 
Sr. Marc Vallvé (URV) 
Sr. David Carmona (UPF) 
 
ABSENTS 
 
Sr. Manel González (UIC) 

 

Constitució del CEUCAT 

El Rector magnífic de la UPC i president de la comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC, el Sr. 

Antoni Giró,  explica el procés d’aprovació de la creació del CEUCAT . 

El Secretari General del CIC, el Sr. Claudi Alsina, exposa la voluntat del CIC de mantenir un 

contacte directe entre els diferents components de la comunitat universitària 

El Sr. Jordi Codony, com a amfitrió de la reunió i en representació dels estudiants que van crear 

el CEUCAT, explica els motius pels quals s’ha creat aquest consell i fa referència als objectius 



Generalitat de Catalunya 
Consell Interuniversitari de Catalunya 
Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 

 

2 de 6  

recollits al document. Finalment expressa l’agraïment a la Sra. Eva Anglès per l’ajuda que ha 

ofert al CEUCAT en tot el procés de creació. 

Posteriorment, un cop acabat l’acte oficial i acomiadats als ponents, s’inicia un breu col·loqui. 

Els membres del CEUCAT debatem sobre la notícia de la retallada de la partida pressupostària 

d’universitats emesa ahir per TV3 i valorem les diferents opcions que es proposen. Concloem 

que és necessari estar atents als pròxims moviments del govern. 

El Sr. Derek proposa la creació d’una comissió del CEUCAT per tal d’agilitar la comunicació de la 

informació que les universitats ens dona, ja que expressa que tenen problemes per rebre al dia 

les informacions pertinents del seu vicerectorat. També proposa una comissió per treballar la 

difusió del estatuto del estudiante. 

El Sr. Jordi Codony explica que a les 13.30 parlarem de la possibilitat de fer activitats conjuntes. 

El Sr. Derek pregunta sobre el finançament de la difusió del estatuto i la Sra. Gloria explica que 

la universitat és qui ha firmat el conveni però s’ha d’intentar que els consells hi treballin. 

Sr. Jordi parla de que tenim pendents: 

 Registre del CEUCAT com a tal 

 Reserva de domini. Dins la web ens cal una llista de distribució, informació que ens 

permeti aprofitar entre uns i els altres. Mantindrem la confidencialitat sempre que es 

demani de la informació que els representants aportin. 

Discutim sobre com volem compartir la informació i parlem de demanar  accés a la plataforma 

de e-catalunya per tots els membres i suplents però la Sra. Gloria exposa el problema que 

provocarà el fet de treballar documents de crítica amb una eina del govern. 

Parlem de si volem tenir una web independent o si volem tenir la web lligada a la del CIC, i 

aquest debat ens porta a parlar del  finançament del CEUCAT.   

La Sra. Gloria explica que de cara a les pròximes CEUCAT podríem convidar al CAE (Consejo 

Anadaluz de Estudiantes) que està constituït des de fa més d’un any per tal de que ens 

expliquin com formen. 

La Sra. Gemma exposa que AQU vol mantenir més contacte amb nosaltres i possibles 

col·laboracions.  

El Sr. Jordi explica que hem d’enviar una carta explicant als diferents òrgans que ja ens hem 

constituït. 
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Eleccions a president/a del CEUCAT. Presentació de candidatures i votació. 

El Sr. Jordi Codony exposa que hem de decidir si l’elecció d’una persona com a suplent suposo 

que el seu suplent passi a ser el membre titular (perquè a les reunions el president exerceixi 

com a tal i sigui una altra persona qui representi la seva universitat). 

Decidim que si que s’efectuarà aquest canvi, i també que és necessari la creació de la figura del 

vicepresident.  

La Sra. Gloria Perona es pregunta si el president hauria de tenir lloc com a membre nat del CIC, 

després debatem si creiem necessari demanar veu a la conferència general del CIC i ho 

acordem que demanar al govern que es convidi al president del CEUCAT a la conferència 

general del CIC. 

El Sr. Jordi Codony es presenta com a candidat a president del CEUCAT per dinamitzar l’inici  de 

l’assemblea alertant que ell finalitza els seus estudis aquest curs acadèmic. S’accepta per 

consens.  

El recent elegit president del CEUCAT manifesta que abans de presentar la candidatura va 

parlar amb membres del CEUCAT que no podien assistir a la reunió tot i haver participat de la 

jornada el dia anterior. I que donat que li donaven suport va decidir presentar-se. 

Es proposa a la Sra. Maria Rodriguez com a vicepresidenta i ella puntualitza que ara mateix no 

pot aportar massa hores de feina. S’accepta per consens. 

  

Funcionament del CEUCAT 

El  Sr. Derek explica que hauríem de fer convocatòries periòdiques per evaluar l’evolució del 

CEUCAT i també demana que abans de les reunions de la comissió d’Accés i Afers Estudiantils 

hi hagi una reunió del CEUCAT, per tal de poder expressar les necessitats d’aquest. 

Un altre tema que preocupa és com volem establir la comunicació entre els membres. En 

Derek especifica la necessitat que el CEUCAT estigui en la tangent del CIC. 

Procedim a una pluja d’idees sobre el funcionament i la comunicació interna: 

 droxbox 

 wiky, que creiem que és un programari lliure 

 Plataforma de E-Catalunya 

 Forum dins de la pròpia web  amb accés a representants separat d’un forum d’accés 

públic. 

Acordem que consultarem la manera més eficaç a companys més experts. 
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Parlem de la possibilitat d’establir quotes econòmiques per obtenir finançament pel CEUCAT i 

ens qüestionem si els consells es poden permetre actualment l’establiment d’aquestes. Es 

proposa que siguin els vicerectorats de l’estudiantat qui assumeixin aquesta despesa. Valorem 

el cost real que ens suposarà la creació de la web i les depeses del viatge del president al 

CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitario del Estado) per viatjar a Madrid 

S’acorda que  es demanarà al Secretari General que el CIC sigui qui assumeixi les despeses. 

Expliquem la necessitat de fer un logotip i una imatge corporativa per tal de fomentar la 

publicitat, acordem obrir un concurs entre obert als membres representants de l’estudiantat 

de les diferents universitats. L’Emilia es compromet a la redacció de la convocatòria d’aquest 

concurs.  

Ens plantegem també si es necessari marcar les pautes que volem incloure en aquesta 

convocatòria i ens plantegem associar un color a la imatge del CEUCAT, proposem que el color 

principal sigui el taronja i no permetem colors secundaris.  Tipografia sanserif.  

La Sra. Gemma especifica la necessitat d’establir terminis.  

La Sra. Gloria explica la necessitat de constituir-nos com a associació  però debatem que 

nosaltres som una subcomissió del CIC i acordem que  primer intentarem obtenir el 

finançament directament d’aquest i que posteriorment en cas de que no sigui possible 

estudiarem altres opcions.  

Acordem que un altre de les necessitats prioritàries ha de ser l’elaboració del Reglament de 

Règim Intern i acordem que a les properes jornades que es faran durant un cap de setmana de 

març es portarà un borrador per treballar. 

Es convocarà als congressos tant als membre del CEUCAT com als suplents per tal d’aconseguir 

un número més significatiu de representants.  

Acordem com a preferents els temes:  

 presentar-nos formalment a les autoritats 

 finançament del CEUCAT 

 domicili fiscal (pel correu ordinari) 

 reglament de regim intern 

 concurs del logotip 

 taxes 

 actualitat de governança. 

 

 

Presentació de l’estatuto de l’estudiante. Accions per difondre’l. 
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Primerament debatem sobre la importància de que totes les universitats estiguin presents  a 

Madrid, i acordem que el CEUCAT  enviarà cartes a totes les universitats la importància d’això 

d’una manera assertiva. 

La Sra. Gloria explica com va ser tot el procés de publicació de l’Estatuto del Estudiante i ens 

explica mitjançant una presentació els punts principals d’aquest. 

Parlem de la necessitat de que les universitats catalanes treballem conjuntament i  revisem les 

taxes que se’ns apliquen específicament a Catalunya.  

Acordem que el president del CEUCAT exposarà que ens hem constituït i les postures que hem 

adoptat en el proper període interplenari. 

 

Aprovació de les esmenes a les conclusions del Grup de Treball per la participació. 
 
Les esmenes són: 
 

 la part inicial en la que s’explica com es va crear no la inclourem 

 s’elimina el punt d IV 

 en el punt f acordem definir millor la figura del síndic 

 es planteja incloure el punt de parlar del sentiment de pertinença però es desetima. 

 incloure una menció explícita al funcionament de les convocatòries 
 
S’acorda aprobar el document per elevar-lo a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC 
 
 
Debat sobre el futur model de governança de les universitats  
 
La Sra. Maria Rodriguez presenta el model de governança. proposat pels presidents dels 

consells socials.  

Acordem que citarem a un president del consell social per parlar directament d’aquest tema i 

poder formar-nos una opinió objectiva.  

En la nota que enviem especificarem que hem parlat de la governança i que creiem en el 

procés de reflexió de la governança hi ha d’haver tota la comunitat universitària 

 

Debat sobre el sistema de finançament  
 
Sr. Jordi explica excusa l’assistència del ponent Sr. Àdam Bertarn, i explica la noticia de 
finançament que es va publicar ahir.  
 
Acordem que també donarem el nostre rebuig a l’increment de les taxes universitàries. 
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Cloenda 
 
El Sr. Jordi Codony agraeix l’assistència de les universitats presents, així com de les que han 
participat a les jornades de constitució i a les que s’han excusat, i valora molt positivament el 
resultat d’aquestes jornades. 
 
 
 
 
Calendari de futures reunions 
 

 El dia 8 de març reunió (membres del CIC) previament reunió a les 10.00 a AQU per 
consensuar opinions sobre les línies del  

 El dia 15 reunió de març de comissió d’afers estudiantils (Jordi i Maria). 

 El dia 26 i 27 de març ens reunirem a Barcelona, el lloc està per concretar. 

 El dia 13 d’abril trobada a les jornades de Madrid del Concert del Palau Real. 

 El dia 5 en principi reunió del Consejo Estatal de Estudiantes del Estado. 

 Pendent concertar reunió amb algun president del consell social. 

 Pendent concretar reunió amb el conseller del decret de preus a l’Abril, demanarem 
que sigui un dilluns perquè el 4 o el 11 d’abril i el diumenge abans ens trobarem per 
parlar específicament del decret de preus.  

 
Peticions al Secretari General del CIC 
 
Al llarg de la sessió s’han anat acordant certes qüestions que cal demanar al Secretari General 
del CIC. Aquestes són: 
 

 Finançament del CEUCAT (viatges, etc) 

 Domini i espai web del 

 Adreça postal per cartes 

 Cartes de presentació del CEUCAT a les autoritats 

 Com s’han de fer les comunicacions a rectors, CS, etc 
 
 
 
 
 El President 

 
 
 

Jordi Codony 
 

 

La vicepresidenta 
 
 
 

Maria Rodríguez 
 

 

 
 
 
 


