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Assistents  

Joan Gil (UAB) 

Maria (UdL) 

Gemma (UdL) 

Sergi (URV) 

Alex (URV) 

Enric (UdG) 

Gerard Solà (Vicepresident) 

Jordi Codony (President) 

Carlos Pérez (UAB) 

Convidats: 

Arnau (UPF) 

Jordi Sumalla(UPF) 

Carlos Fernández (UB) 

Gerard Bona (UAB) 

Ares Navarro (UdL) 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova 

2. Comissió Assessora 

Maria Rodriguez, Gemma Espigares, Marc Vallvé.  

3. Convidats 

Sessió informativa, per tant no problema. Però com a norma general hi ha d’haver convidats? 

Avui es deixa convidar.  

Acord del CEUCAT: Acorda convidar avui els representants de manera excepcional per no 

saltar-se el seu propi reglament i els representants legítims de les universitats.  

4. Futur CEUCAT 

UB no participa 

UAB segueix viva(Febrer/març) 
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UPC Martí seguirà 

UPF no existeix 

URL Derek marxa, Joan Molina potser bé.  

UdL no coneix el CEUCAT 

URV coneixen avui el CEUCAT 

UOC Ignasi continua 

UVic Gerard acaba entra un nou Gerard.  

UIC nous.  

UAO no noticies.   

Vicepresident actual: que no deixi el càrrec fins les eleccions.  

Acord:  

2. Informe del president 

Es fa una explicació del seguit de reunions i tasques que ha estat realitzant el CEUCAT durant 

els últims temps, destaca la matèria sobre la comissió d’accés i les noves matriculacions de 

setembre on s’acorda: 

Acord: que els que no volen continuar no ho han de fer i que estaria bé que tots els 

estudiants estiguin matriculats quan toca per poder fer els seus estudis de forma correcta. 

Es parla també de la plataforma E-Catalunya: plataforma online per treballar els documents 

online. És bastant limitada. L’única limitació és que l’administració seria el Secretari de la 

Comissió d’Estudiants del CIC. Tots els grups han d’estar gestionats, per llei, per membres del 

CIC. Es va comprometre a signar un contracte de confidencialitat.  

Acord: es decideix crear el grup per donar d’alta i provar.  

3. Informe dels representants del CEUCAT en òrgans externs: 

-Comissió Mixta de Finançament: explicació genèrica. Enviarà el document amb el resum i les 

propostes que van enviar la UAB i CREUP. Lo més important que es va tractar eren les beques, 

una millor gestió de les beques-prèstec, creació i millora de pràctiques, projectes i mobilitat 

estudiantil i mesures concretes per a estalvi econòmic.  

-Comissió Mixta de Governança: l’últim que s’ha de comentar és el projecte de llei de 

governança a nivell estatal. Conclusions de la comissió de governança, s’enviaran. Hi ha més 

documents, es resumiran i s’enviaran.  

5. Debat sobre governança universitària 
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Procés participatiu a través de mail. Dia 14 a les 16:00 (Conselleria d’economia) Comissió de 

Governança. Dimecres. Membres del ple + membres de la comissió de governança.  

La Maria s’excusa aquell dia.  

6. Saló de l’Ensenyament  

Ens ofereix un estan per donar informació sobre participació i òrgans. També podem demanar 

que la informació aparegui dins els díptics del CIC. Punt de llibre taronja amb el ceucat amb 

direcció a la web (L’hem de millorar).  

Punt de llibre: com a mínim que el doni el CIC, intentar posar el logo del CEUCAT a l’estand del 

CIC, les universitats ho podrien repartir (demanar a les universitats),repartirien voluntaris el 

punt de llibre.  

Vídeo de 30 segons: Gerard s’ofereix voluntari, Carlos ajuda. (Març/abril) (disseny posterior) 

Missatge: participació.  

Acord: Participar del Saló de l’Ensenyament acceptant l’estan propi i preparant un vídeo i 

punts de llibre.  

7. Conveni CEUCAT-CEMCAT 

El President llegeix el conveni, que se signarà al proper ple si s’aprova. Si no, retornarà al 

CEMCAT per la seva revisió i posteriorment al CEUCAT altre cop. L’única modificació que es 

proposa és afegir que el CEUCAT és l’encarregat de vetllar pels interessos dels estudiants.  

El segon canvi que es proposa és que al conveni primer aparegui el CEUCAT i després al 

CEMCAT.  

Acord: aplaçar la signatura del Conveni CEMCAT-CEUCAT fins a la subsanació dels defectes 

de forma.  

8. Carta de drets i deures de l’estudiantat universitari 

Carlos Pérez (UAB) i Àlex Hernandez (URV) s’ofereixen voluntaris per aquesta tasca.  

Acord: iniciar els treballs per a l’elaboració de la carta de drets i deures de l’estudiantat 

universitari.  

9. Definició d’estudiants a temps parcial 

Acord: Encarregar a Gemma Espigares la gestió d’una proposta per al proper ple.  

10. Assumptes urgents i de tràmit 

Es fa una valoració positiva de les jornades tot i que es considera que l’assistència no ha estat 

tant elevada com hagués agradat.  

Es considera una iniciativa útil i que obre el CEUCAT, el ple considera que seria interessant 

repetir-la.  
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Propera Jornada:finals de febrer a Barcelona. Primer aniversari del CEUCAT 

A continuació es parla de les persones que volen treballar amb el CEUCAT: Arnau (UPF), Carlos 

(UB) com a membres del gavinet de premsa. Es donarà accés a la informació que es pugui 

publicar. És un comunicador, no un periodista, voler donar la imatge que vol donar el CEUCAT. 

Acord: Nomenar Arnau (UPF) cap del gabinet de comunicació i Carlos Fernández (UB) 

membre del mateix gabinet.   

UdG presenta la possibilitat de donar suport dels seus becaris. 

Carlos: acord de tema disciplina. Implementar les tasques que van sorgir de les conclusions del 

grup de treball. 

L’acord a que es va arribar: demanar un procés d’informació als estudiants per part de tots els 

consell d’estudiants amb una plantilla feta pel CEUCAT.  

Iniciar la recerca de suport dels síndics de greuges, claustres i consells de govern.  

 Es diu que pel moment de tramitació on estem el que hem de treballar és la negociació 

doncs s’ha obert un procés de treball. En tot cas fins tenir el document definitiu paralitzaríem 

el moviment i en tot cas una vegada tinguem l’avantprojecte definitiu podríem fer servir 

l’estratègia. No cremar-la massa d’hora.  

El que faci cada consell d’estudiants sobre informació depèn de cada un.  

Acord: Mantenir l’estratègia i executar-la en el moment en que es cregui convenient.  

11. Torn obert de paraula 

Es demana per les activitats de cada universitats per a la vaga del 17N 

UAB 

Posició rectorat: no recolzen. Però entén 

Grups estudiantils: recolzen 

Vaga: es va fer vaga amb molt de suport.  

Molts piquets i molta violència. Ocupacions aïllades.  

UPF 

Posició rectorat que no es fes, hi havia dret a fer classe.  

Sindicats: recolzen. 

Vaga: molta gent fa vaga. 

Ocupació d’una setmana. Piquets però amb poca violència.  

URV 
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Rectorat: sense noticies 

Estudiants: consell d’estudiants la recolzen sobretot al particular que tingués problemes per 

fer vaga.  

Vaga: poc seguiment 

UB 

Rectorat: no, però que es respectes l’opinió de tothom. Molts PDI va recolzar la vaga i no es va 

fer classe (biologia, economia, empresarials, dret). 

Estudiants: ocupacions a la central. Manifestació a pl. Universitat (10.000 pers) 

Vaga: vaga i tall diagonal. Activitats coordinades. Les classes de practiques es van haver de fer, 

però no hi havia piquets 

UPC 

Rectorat: no 

Estudiants: poc 

Vaga: si 

UdG 

Rectorat: no. Va permetre una ocupació nocturna a lletres. 

Estudiants:  moviment 15M. Assemblea contra el cde per desconeixement. CdE manifest a 

favor de la vaga però reconeixent el dret a no secundar-la 

Vaga:  es van tancar dues escoles (barri vell). manifestació 

UdL 

Rectorat: no 

Estudiants: 2 facultats van dir que si (educació i lletres) les altres facultats van dir que no. Si a 

favor d’una concentració llavors els que van dir que no van fer acord amb PAS i PDI i es va fer 

un manifest conjunt que es va llegir als 4 campus i es va repetir entre PAS, PDI i Estudiants. Es 

concentren al rectorat i els indignats i les dues facultats a favor de la vaga van fer una 

manifestació.  

S’afegeix: 

Dedicar temps de les jornades sobre els moviments estudiantils i els problemes existents. El 

CEUCAT no ha d’allunyar-se de les assemblees, s’han de buscar bones relacions perquè tot i 

que el CEUCAT té gran capacitat tècnica i de negociació el poder de convocatòria el tenen les 

assemblees. Incloure també associacions d’estudiants i sindicats.  

Possibilitat de presentar-nos a la PUDUP.  
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Incloure com a punt de l’ordre del dia de la propera reunió: analitzar la relació entre el 

CEUCAT i les associacions.  


