ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS
ALUMNES I AMICS DE LA FACULTAT DE QUÍMICA DE LA URV
Núm. de la sessió: 1
Dia:

dimarts, 22 de juny de 2004

Hora: 19.00 h
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Química
Ordre del dia:
1.- Paraules del president i socis fundadors de l’Associació
2.- Aprovació de l’entrada de nous membres a l’Associació
3.- Constitució de la Junta directiva de l’Associació: nomenament del president,
vicepresident, secretari, tresorer, responsable de l’àrea de relacions institucionals i vocals
4.- Organització interna i pressupostos
5.- Activitats a desenvolupar per l’associació
6.- Torn obert de paraules
Assistents: Carme Aguilar, Robert Andreu, Mª Isabel Barrena, Ramón Batista, David
Benito, Ricard Boqué, Mario Boronat, Francesc Borrull, Omar Boutureira, Ferran Cabré,
Virginia Cádiz, Pilar Callao, Joan Josep Carvajal, Ester Cervelló, Enric Comas, Mª Carme
Crespo, Mª Teresa Chaparro, Mª Dolors Domènech, Marta Dueñas, Ana Echevarria, Àlex
Espinosa, Marina Galià, Carles Galofré, Mª Victoria Gironés, Isabel Gómez, Jordi Juanpere,
Gerard Lligades, Ana Mantecón, Joan Mañé, Rosa Mª Marcé, Mª Josep Pellicer, Sergio
Peris, Toni Prunera, Patricia Puig, Salvador Ratés, José Antonio Reina, Josep Manel Ricart,
Joan Carles Ronda, Frederic M. Roquet-Jalmar, Aurora Ruiz, Itziar Ruizsánchez, Teresa
Saballs, Isabel Salla, Àngels Serra, Jaume Solé, Yolanda Torné, Josep Torres, Arantxa
Vilalta
Desenvolupament de la sessió:
1.- Paraules del president i socis fundadors de l’Associació
El degà dona la benvinguda als assistents subratllant l’honor de ser president
honorari de l’Associació i passa la paraula al president.
El president agraeix l’assistència a l’Assemblea General preceptiva i comença
explicant com ha anat la creació de la mateixa.
La Universitat va demanar als centres que es generessin Associacions d’Antics
Alumnes i es va incloure aquest punt al Pla Estratègic del Centre. Es vol crear interacció
entre els llicenciats i el centre incrementant les trobades. D’altra banda el centre per a
complir el seu paper formatiu, necessita informació de professionals de la química, mentre
que aquests requereixen formació continuada durant la seva vida laboral.

Explica el Dr. Borrull que amb l’ajut d’en Lluís Mateo, cap de l’Oficina de Suport al
Deganat i els companys de la Facultat de Ciències Jurídiques es van redactar els estatuts i
es va fer una acta fundacional, considerant que els socis fundadors eren els alumnes més
antics que ara donen classes a la Facultat. Tres d’aquests socis, la Dra. Ana Mantecón, la
Dra. Àngels Serra i ell mateix es van constituir en Junta de Direcció. Els estatuts varen
ésser presentats al Registre d’Associacions i ahir mateix va arribar la confirmació de la
seva inscripció. El president assenyala que es va incloure el terme “i amics” perquè ningú
que tingués una relació amb la nostra facultat se’n sentís exclòs.
2.- Aprovació de l’entrada de nous membres a l’Associació
El president explica que s’han rebut unes 240 peticions per a ser membres de
l’associació. Malgrat que es va enviar una circular i el text dels estatuts, perquè un cop
llegits els peticionaris confirmessin la seva voluntat de pertànyer a l’Associació i alguns no
ho han fet, hem considerat oportú incloure’ls a tots. En la propera comunicació se’ls hi
comunicarà que són socis i si algú volgués deixar-ho de ser ho haurà de comunicar
explícitament.
S’aprova per assentiment.
3.- Constitució de la Junta Directiva de l’Associació: nomenament del
president, vicepresident, secretari, tresorer, responsable de l’àrea de relacions
institucionals i vocals
La Junta de Direcció considera que a la Junta Directiva hi ha d’haver un
vicepresident, un responsable de relacions institucionals i alguns vocals. El president
explica la voluntat de deixar un període d’un mes perquè la gent s’apunti a la Junta
Directiva. Si no hi ha voluntat per part de ningú es tractarà de trobar col·laboració trucant
per telèfon. La composició de la Junta s’aprovarà a la propera assemblea general, que
tindrà lloc al nou edifici a Sant Pere Sescelades. S’aprofitarà l’esdeveniment per a fer una
visita guiada a les noves instal·lacions.
El president explica que la Universitat vol crear una Associació d’Ex-alumnes, que
englobarà les associacions constituïdes als diferents centres de la URV, per la qual cosa
s’han de tractar amb la Universitat uns quants temes. Així, sembla convenient seguir en
aquesta junta directiva durant un any per a endegar l’Associació i fer els tràmits i
converses que calgui amb la Universitat. Passat aquest període caldrà fer unes eleccions
obertes, perquè la direcció de l’Associació pugui passar a una persona aliena a la
universitat. S’accepta
4.- Organització interna i pressupostos
La Junta Directiva considera que pot començar a treballar sense el cobrament de
cap tipus de quotes, ja que aquest cobrament comporta despeses i més treball.
Tanmateix, l’Associació de la URV vol posar unes quotes, però sembla que a canvi hi
haurà uns beneficis per els associats.
En aquests moments comptem amb diners del Pla Estratègic de la Facultat, 1000 €
un any i 600 € el segon. Volem també generar ingressos a partir d’algunes activitats com
poden ser cursos de formació.

5.- Activitats a desenvolupar per l’associació
Amb la doble finalitat de recollir fons i de fer activitats de formació, el centre
organitzarà cursos de Sortides Professionals o monogràfics, un curs per trimestre i es
demanarà la col·laboració voluntària dels associats. Seria bo detectar mancances en la
formació per a proposar nous cursos dins del pla de formació continuada dels nostres
llicenciats.
6.- Torn obert de paraules
El Dr. Ricard Boqué pregunta com es preveu que els alumnes acabats de llicenciar
s’incorporin. El president li contesta que els alumnes es poden incorporar per la plana web
i la seva admissió s’aprovarà a la propera Assemblea General.
El degà de la Facultat repeteix que la creació d’aquesta Associació està contemplada
en el Pla Estratègic de la Facultat i que per tant el centre hi dona suport. Creu que es
podran organitzar activitats sempre que hi hagi una massa crítica. L’associació pot ajudar
en la impartició dels cursos i a estrènyer els vincles amb empreses del sector i amb els
centres de secundària. Aprofita l’ocasió per a convidar als presents a una copa de cava.
A les 20 h s'aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

