Acta del ple del CEUCAT
Dia: Dissabte 21 de Febrer de 2015
Hora: Primera convocatòria 9:45, comencem a les 10h
Lloc: Universitat de Barcelona (UB),
Biblioteca de Geografia, Història i Filosofia.
C. Montalegre, 8 08001 Barcelona

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prèvies i aprovació de l’ordre del dia
Aprovació de l’acta del ple anterior (12 i 13 de desembre 2014)
Informe de Coordinació
Definim l’estructura del CEUCAT pels propers dos anys
Nomenament i ratificació de responsabilitats (si escau)
Modificació del RD d’Ordenació Acadèmica (3+2)
Definir les línies de treball de Comunicació
Assumptes urgents i de tràmit
Pòstumes i torn obert de paraula

Assistents
Lluís Forcadell (UB, Coordinador), Albert Gili (UB), Emeka Okpala (UPC), Enrique Surroca (UPC),
Oriol Rivera (UPC), Claudi Cosmin (UPF), Vanessa Díaz (UdL), Aitor Palomares (UdG), Roger
Casadejús (URL), Montserrat Sánchez (UOC), Matías Moreno (UAB)
Convidats: Gemma Espigares (Ex-Coordinadora CEUCAT), Jordi Martín (UB),
Absents: URV, UVic, UIC, UAO

1. Prèvies i aprovació de l’ordre del dia
El Coordinador del CEUCAT informa que la convocatòria dels Plens canvien una mica respecte a
les convocatòries fetes per l’anterior Coordinadora, Gemma Espigares. Explica que el punt de
prèvies és per fer els comentaris pertinents a la convocatòria i a l’Ordre del Dia.
L’ex Coordinadora del CEUCAT, Gemma Espigares, explica que assisteix al Ple per tancar els
temes que quedaven oberts de quan ella era Presidenta.


El President del CEUCAT, Lluis Forcadell, explica que s’ha d’introduir un punt per ratificar
l’estructura del CEUCAT per als pròxims dos anys. S’introdueix desprès del punt 4.

2. Aprovació de l’acta del ple anterior (12 i 13 de desembre, Lleida)
El President del CEUCAT, Lluis Forcadell, explica que no s’ha adjuntat l’acta del Ple anterior a la
convocatòria. Es decideix que al pròxim Ple s’aprovaran les actes del Ple del 12 i 13 de desembre
del 2014 a la Universitat de Lleida i del Ple del 21 de febrer del 2015 a la Universitat de Barcelona

3. Informe de Coordinació
a) Sessió de la CAAE: El passat 21 de gener va realitzar-se la sessió de la CAAE.
b) Trobada amb Secretaria i Recerca: Va haver una trobada entre el President del CEUCAT, Lluís
Forcadell, i en Claudi Alsina. En ells és van tractar els següents temes:
 S’ha prorrogat la Comissió d’Estudiants. Se celebrarà el 2 de març.
 Modificació del DOGC: Haurem d’adaptar les modificacions del Reglament del CEUCAT
als teixits de la Generalitat. En el DOGC apareixeran canvis com en lloc de President del
CECUAT, s’anomenarà el Coordinador del CEUCAT. L’ex Presidenta del CEUCAT, Gemma
Espigares, intervé per dir que el concepte titular-suplent ha canviat per tres representats
per cada Universitat. En Lluis Forcadell li indica que des de la Generalitat li han
recomanat escriure aquest punt d’aquesta forma, però que al Reglament del CEUCAT
podem posar-ho com es va acordar. Es comenta que el nostre Reglament l’hem de fer
nosaltres i no ens el poden imposar. També es proposa, per part de l’Albert Gili (UB),
deixar oberta la part de votació, posant que el CEUCAT decidirà el sistema de votació.
c) Compareixença en varis mitjans de Comunicació: El President del CEUCAT, Lluis Forcadell,
explica que ha sortit en varis mitjans de comunicació per parlar sobre la modificació del RD
d’Ordenació Acadèmica.
d)

Reglament de l’ AQU: L’ex Presidenta del CEUCAT, Gemma Espigares, explica que
va comparèixer al Parlament per parlar sobre el Reglament de l’AQU. Explica que està en
tràmit per el debat general i que de moment els partits presenten les esmenes pertinents. Hi
haurà més estudiants, es crearà una Comissió d’apel·lacions, no s’anomenarà tants càrrecs a
dit i hi haurà una reducció de l’Equip de Direcció (Rectors i Consells Socials s’han queixat per
aquest últim punt). Els estudiants seran escollits per el CEUCAT.

4. Definim l’estructura del CEUCAT pels propers dos anys
Es realitza una dinàmica de grups per definir els càrrecs i funcions que ha d’haver dins del
CEUCAT. Les conclusions que s’extrauen són la creació de les següents tres àrees: Coordinació i
Organització (institucionals, relacions exteriors, organització interna), Comunicació (web, 2.0,
imatge, xarxes socials) i Formació i Promoció (formació, jornades, documents...).

5. Nomenament i ratificació de responsabilitats, si escau
S’aprova la nova estructura del CEUCAT. Es defineix en quina àrea estarà cada universitat o
cadascun dels seus membres.

–
–
–
–
–

Àrea de Coordinació i
d’Organització
Lluís Forcadell
Universitat de Girona
Universitat Ramon Llull
Oriol Rivera (UPC)
Matías (UAB), tresoreria

Àrea de Comunicació
–
–
–

Universitat de Lleida
Emeka Okpala (UPC)
Enrique Surroca (UPC)

–
–

Àrea de Formació
i de Promoció
Universitat Oberta de
Catalunya
Universitat de Barcelona

El Ple del CEUCAT decideix també nomenar a Laura Ángeles (UdG) Secretaria del CEUCAT.
Es crearan grups per treballar les diferents àrees. Les Universitats s’ofereixen a mantenir-se de
comodí en altres àrees, per ajudar sempre que puguin.

6. Modificacions sobre el RD d’Ordenació acadèmica – 3+2
Com s’ha mencionat a l’Informe de Coordinació, el President del CEUCAT, Lluis Forcadell, ha
sortit les últimes setmanes a la premsa parlant de les Modificacions del RD d’Ordenació
Acadèmica. Com que no va poder parlar amb els membres del CEUCAT va basar-se en el
comunicat del CEUCAT publicat el passat 29 de gener de 2015. En Lluis Forcadell proposa una
activitat per saber si els membres del CEUCAT estan a favor del que va dir o no. Majoritàriament,
els membres del CEUCAT estan a favor del que va dir.
Com va acordar la CRUE, els nous graus amb estructura 3+2 no s’iniciaran fins al curs 2017-18.
L’Enrique Surroca (UPC) comenta que hi ha una sèrie de graus “particulars”, com Bioinformàtica
(UPF-UPC-UB), que podrien començar amb la nova estructura de 180 ECTS el curs 2016-17.
Des del CIC es crearan 3 Comissions de garanties per analitzar la implantació del RD
d’ordenació dels estudis universitaris oficials, on hi haurà també representació estudiantil:
 Comissió de Garantia Acadèmica
 Comissió de Garantia d’Accés – Preus i Beques
 Comissió de Garantia de Finançament
En Lluís Forcadell va demanar, com a Coordinador del CEUCAT, anar a la Comissió de l’AQU per
fer un informe sobre el 3+2. L’AQU realitzarà aquest informe, però els informes de l’AQU no són
vinculants i el CIC és qui té la última paraula, ja que és on hi ha el Govern i els Rectors.
Conclusions:
 No podem posicionar-nos sense informació (impacte del 3+2, valoració del 4+1...)
 S’ha de tenir en compte l’informe que realitzi l’AQU
 Si és canvia a 3+2 i no funciona, s’ha de tornar a canviar en breu
 En cas de canvi en algunes carreres, s’ha de canviar a totes les Universitats, no pot ser que
cada Universitat vagi per lliure

7. Definir les línies de treball de comunicació
En la ratificació de l’estructura del CEUCAT per als pròxims dos anys ja s’ha establert quines
Universitats o membres del CEUCAT estaran en l’Àrea de Comunicació. De la mateixa manera, és
responsabilitat de les diferents Àrees que la informació estigui actualitzada, ja que actualment
està molt desactualitzada.
Ens hem de reunir amb el Rector de la UPC com a Director de l’ACUP.

8. Assumptes urgents i de tràmit


Carta amb multa: Es va rebre una multa per un suposat mal ús de twitter durant el curs de
qualitat, en mostrar-se els tuits dels assistents. S’ha d’enviar un correu demanant disculpes.



Biblioteques: Tots els i les estudiants poden anar a les biblioteques de les Universitats
Catalanes, però en època d’exàmens tenen prioritat els estudiants de la pròpia Universitat.
Decidim parlar amb les Universitats per conèixer com funciona cada biblioteca.



Fotocopiadora Copisteres: Inicialment, Canon disposava de gairebé totes les copisteries, però
el concurs per a consorciar el servei de copisteries del CSUC el va guanyar Ricoh. Cànon va
impugnar el concurs i, mentre es resol el litigi judicial, es va convocar un nou concurs que va
tornar a guanyar Ricoh. Des del CEUCAT i els diferents Consells d’Estudiants es pot parlar
amb els Gerents per saber si afecta d’alguna manera a les Universitats.

9. Pòstumes i torn obert de paraula
a) En Lluís Forcadell i l’Albert Gili expliquen que des de l’UB s’estan organitzant unes xerrades
sobre participació. Les xerrades són generalistes, on es toquen tots els papers dels estudiants
(Bolonya, Qualitat, Internacionalització, Benestar Social, Beques, etc.). Tothom està convidat.
b) En Matías explica que la UAB està tractant amb juristes l’obligatorietat de la tercera llengua
(B2). La Gemma Espigares indica que actualment només un 15% dels estudiants podrien tenir
el grau per disposar del B2. La Laura Ángeles diu que l’anglès s’hauria de tractar a primària i
no esperar a que els alumnes arribin a la Universitat.
c)

En Matías explica que la UAB ha demanat a la Generalitat que s’engegui de nou el PIU (Pla
d’Inversions Universitàries). Dels 20 milions anuals que és van aprovar fa 5 anys la UAB
només rep 1.5 milions.

d) L’Aitor Palomares (UdG) explica que va parlar amb l’Albert Basart (tècnic de l’AQU) i que als
CAE, quan hi ha conferències obertes als estudiants per parlar dels graus, van estudiants
concrets (delegats o estudiants als que avisen des de Direcció o Deganat). L’Aitor Palomares
proposa que els Consells d’Estudiants procurin que a aquestes conferències vagin més
estudiants, ja que la funció dels CAE no és ajudar a millorar la qualitat universitària.
e) L’Aitor Palomares també explica que el Consell d’Estudiants de la UdG va trobar-se amb una
estudiant de la UdG que és la única becaria a Catalunya de EU Caeers, que ofereixen
pràctiques a estudiants universitaris a les Institucions Europees. S’enviarà el contacte dels
Consells d’Estudiants per tal de que pugui arribar a més estudiants.
f) L’Aitor Palomares explica que el Consell d’Estudiants de la UdG, juntament amb el Servei de
Llengües Modernes de la UdG, organitzarà dues xerrades per parlar sobre la 3a llengua a la
Catalunya i a la UdG, ja que han vist que hi ha molta desinformació sobre aquest aspecte.
g) L’Enrique Surroca (UPC) explica que s’ha d’acreditar el nivell B2 en un centre oficial perquè
l’AGAUR retorni els diners als estudiants si es supera el curs/prova. A la web
www.futurambidiomes.gencat.com hi ha més informació sobre acreditació de la 3a llengua.
h) La Montserrat Sánchez (UOC) parla de mirar de planificar les reunions del CEUCAT a llarg
termini (indicar les dates futures)

