ACTA REUNIÓ ORDINÀRIA US.cat
_____________________________________________________________________

Data: 17 de novembre de 2016
Indret: Sala de reunions del Consell Social de la UAB
Hora: 12:00 h
Albert Jiménez, ASPCAT, Maribel Arevalo UdG, Dolors Juvinyà
UdG, Albert Pérez UOC, Carles Gispert UAB, Xavier Isern UAB, Andreu
Benet UAB, Vicenç Robles UAB
Assistents:

Elena Ardiaca (U. Abat Oliba CEU), Antoni
Aguiló (UIB), Josep Maria Martínez (UIC), Cori García (UB), Josep Maria
Oliveres (UOC), Josep Maria Suelves (ASPCAT), Sergi Jarque (UPF) al que se
li agraeix la seva proposta d’incloure el punt 7 a l’ordre del dia.
Han excusat la seva participació:

Ordre del dia:

1. Benvinguda del vicerector de la UAB, Carles Gispert.
2. Canvis en el Consell de la US.cat
3. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió del dia 2 de juny de 2016 (us
l'adjunto)
4. Proposta de conveni entre US.cat, l’APSCAT i la SUR (condiciona la
data de presentació de la US.cat a la CIC)
5. Aprovació formal de les modificacions a fer en el document "Principis i
Valors de la xarxa US.cat" (proposta: document adjunt)
6. Articulació de la presència de la xarxa en les activitats de la Marató de
TV3. 18 de desembre de 2016.
7. Decidir dates de la Setmana Saludable 2017
8. Grup de treball de la xarxa Lluís Vives: Universitats Saludables.
9. Informació dels grups de treball: Comunicació interna i externa de la
xarxa, Relacions amb altres institucions (CRUE, RUNAE, REUS...),
Memòries de la US.cat i Presentació US.cat CiC
10. Treball cooperatiu entre les universitats de la xarxa. Exposició
d'experiències que es puguin replicar.
11. Posta al dia sobre les campanyes conjuntes: Universitats sense Fum i
Campanya Fruita a les Universitats
12. Estat de comptes de la xarxa
13. Precs i preguntes
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____________________________________________________________________

1. Benvinguda del vicerector de la UAB, Carles Gispert.
El vicerector dona la benvinguda a la UAB als assistents a la reunió.
Manifesta que el nou equip de govern de la UAB al qual pertany té interès en
la Xarxa USCat i en aquests moments en que la presidència recau en la UAB
es posa a disposició per a col·laborar en la millora i expansió de la Xarxa.
2. Canvis en el Consell de la US.cat
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC, Cristina Vaqué, ens
ha comunicat que la Dra. Mireia Subirana substitueix a Montserrat Faro com
a representat de la UVic-UCC a la Xarxa USCat.
Durant el període de permís de maternitat de Núria Obradors i Ester Colillas
per la UVic-UCC (campus Manresa) les substituirà la degana de la facultat de
Ciències de la Salut, dra. Carlota Riera.
3. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió del dia 2 de juny de 2016
S’aprova l’acta per assentiment dels assistents.
4. Proposta de conveni entre US.cat, l’APSCAT i la SUR
(condiciona la data de presentació de la US.cat a la CIC)
Albert Jiménez informa que el gabinet jurídic de l’APSCAT fa les següents
recomanacions:





La fórmula òptima de l’adhesió de l’ASPCAT és el conveni.
S’ha de delimitar l’àmbit territorial de la Xarxa USCat a Catalunya.
Al conveni s’han de llistar les universitats membres de la Xarxa USCat.
Al conveni no s’ha d’incloure el punt de la col·laboració econòmica.

La Secretaria d’Universitats (SUR) demana que a la Xarxa USCat estiguin
adherides totes les universitats catalanes. Es comenten a la reunió formes
d’incidir en les universitats que encara no en formen part per a aconseguir la
seva adhesió.
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Andreu Benet informa que degut a aquestes consideracions legals s’ha
endarrerit la data de la signatura de l’acord sobre el que es tenia previst. Es
segueix amb la proposta de fer conjuntament l’acte de signatura del conveni
amb la presentació a la CIC.
5. Aprovació formal de les modificacions a fer en el document
"Principis i Valors de la xarxa US.cat" (proposta: document
adjunt)
En el document es recullen les recomanacions del gabinet jurídic de
l’APSCAT i algunes aportacions dels assistents a la reunió. S’annexa el
document definitiu. Dolors Juvinyà vol que consti a l’acta la seva
disconformitat en que la coordinació de la Xarxa l’hagi de fer la universitat
que ostenta la presidència; planteja fórmules més obertes. També vol que des
de la Xarxa s’indiqui a la Càtedra de la Promoció de la Salut quina ha de ser la
seva aportació i participació. Andreu Benet manifesta que espera que la
Càtedra de la Promoció de la Salut sigui proactiva en la seva col·laboració amb
la Xarxa. Dolors Juvinyà es reafirma en que espera que des de la Xarxa
s’indiqui a la Càtedra de la Promoció de la Salut quina ha de ser la seva
aportació i participació.
L’Andreu Benet proposa a la Càtedra que participi a la xarxa com a ens
d’assessorament científic en tot allò que pugui aportar o se li demani, des de
qualsevol universitat, en relació als objectius de la mateixa Xarxa.
6. Articulació de la presència de la Xarxa en les activitats de la
Marató de TV3. 18 de desembre de 2016.
Es decideix que totes les universitats adherides a la Xarxa facin una recollida
de dades de les activitats programades per a la Marató de TV3 que continguin
els següents ítems:





Participants
Voluntaris
Aportació econòmica a la Marató
Nombre d’activitats

La tramesa de dades a la coordinació de la Xarxa es podrà fer a mitjans de
gener a fi i efecte de poder fer la comunicació pública de les dades globals
durant el mes de febrer.
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7. Decidir dates de la Setmana Saludable 2017.
Es ratifiquen les dates aprovades a l’anterior reunió de la Xarxa, del 3 al 7
d’abril de 2017. Vist que aquestes dates son molt properes a les vacances de
Setmana Santa, les universitats que tinguin dificultat en fer la Setmana
Saludable en les dates previstes poden programar-la en qualsevol setmana del
mes d’abril de 2017.
8. Grup de treball de la xarxa Lluís Vives: Universitats Saludables.
Andreu Benet, com a president de la Xarxa, manifesta que degut, entre
d’altres, al canvi de persones als càrrecs de la xarxa Lluís Vives ha trobat
entrebancs a l’hora de concretar la conformació del grup de treball. S’acorda
que el president demani que des de la Xarxa Lluís Vives es convidi a les
universitats catalanes a participar quan es posi en marxa el grup de treball.
9. Informació dels grups de treball: Comunicació interna i externa
de la xarxa.
S’annexen els documents elaborats pels grups de treball de la Xarxa.
10. Treball cooperatiu entre les universitats de la xarxa. Exposició
d'experiències que es puguin replicar.
Es valora que el treball cooperatiu i el compartir experiències hauria de ser un
dels punts forts de la Xarxa però aquest no és el moment adequat per a tractar
aquesta qüestió i es posposa a una propera reunió on estiguin presents més
universitats.
Les dues experiències que estava previst presentar a aquesta reunió s’ajornen a
la propera reunió de la Xarxa.
11. Posta al dia sobre les campanyes conjuntes: Universitats sense
Fum i Campanya Fruita a les Universitats.
S’informa que la campanya “Universitats sense fums” ja s’ha iniciat a la UAB
amb la penjada de banderoles, la programació d’una exposició itinerant i d’una
conferència. Acabada a la UAB seguirà a d’altres universitats. Ja s’han tancat
dates de realització a 2 universitats més de la Xarxa.
Per a la campanya “Fruita a les universitats”, l’Albert Giménez informa que
encara s’està treballant en aspectes logístics: subministrador, distribució,
transport, etc...
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12. Estat de comptes de la xarxa
Andreu Benet informa que hi ha universitats adherides a la Xarxa (URV, UB,
UdG i UIC) que no han fet la aportació corresponent a l’exercici 2016.
S’acorda fer els tràmits pertinents per a que totes les universitats estiguin al
corrent de l’aportació d’aquest any.
13. Precs i preguntes
Albert Giménez exposa que estaria bé que les universitats de la Xarxa
col·laboressin amb la campanya a favor de la implantació dels aliments sense
gluten als establiments de restauració. S’acorda que des de la Xarxa s’enviarà al
gerent i responsable dels aspectes saludables de cada universitat adherida a la
Xarxa una carta. A la carta es sol·licitarà que als plecs de condicions per als
concessionaris de restauració de les universitats s’inclogui la obligatorietat de
l’oferta de menús amb aliments sense gluten.
Xavier Isern informa que la subdirectora General de Promoció de la Salut,
Carmen Cabezas, a convidat a la Xarxa USCat a integrar-se al grup de treball
de la “Setmana sense fum”
S’aixeca la sessió a les 14:30 hores, de la qual estenc aquesta acta:
Coordinació,

Vist i plau, Presidència

Xavier Isern Torras

Andreu Benet i Busquets
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