
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V. 
 
Lloc: Berlín, 30 d’octubre de 2004 
 
 
ASSISTENTS 

En Roberto Pérez Benito (President) 
En Ferran Robles i Sabater (Secretari) 
En Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegat d’empreses) 
En Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegat d’internet) 
En José Javier Cuenca García (Vocal, Delegat de beques) 
 
Modera el President de l’Associació, En Roberto Pérez Benito. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Informe del President 
2. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
 
 
1. Informe del President 
 
a) La Generalitat Valenciana no ha determinat els pressupostos per al nou exercici. 
 
 
2. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
a) Renúncia als càrrecs de Vice-president, Delegat de Beques i Delegat de relacions 

internacionals dels titulars. 
b) Es fa saber que el Secretari tampoc estarà massa temps en la junta, però que podrà 

exercir el càrrec temporalment a distància. 
c) Es proposa que els socis tinguen major accesibilitat a l’Oficina de SEACAVA e.V. i 

les seues prestacions. 
d) Preocupació per l’intercanvi de Físiques de 2005 degut a l’absència d’organitzadors. 

Caldrà trobar la manera d’incentivar els possibles organitzadors. Una possibilitat 
seria pagar-los viatges a València per fer xarrades i posar cartells. També s’haurà de 
preguntar als nous Erasmus si hi volen col·laborar. 

e) Cal cercar organitzadors per al cicle de cinema. 
f) Les CIES de l’any 2003 van ser un fracàs. Es proposa fer més publicitat des de 

València. També es podrien canviar les dates de celebració. Es proposa que En 
Víctor Olmos o En Ferran Robles se’n facen càrrec aquest any. 

g) L’encariment de l’organització de l’assemblea obligarà a prendre mesures. La més 
comentada és la necessitat de fer retallades en les ajudes a viatges. També es 
proposa limitar el nombre de persones que acudisquen a les assemblees, però es 
descarta aquesta opció perquè no és factible. Caldrà consultar el tresorer. 

h) S’estableix una quota extra de SOE per als alumnes de l’intercanvi que es destinarà 
a la realització d’activitats. 



i) Es fa notar la necessitat de celebrar reunions de la junta directiva amb més 
freqüència. 

 
 
Sense més afers que tractar, es dóna per acabada la reunió a les 19:57 h., de la 
qual, com a Secretari, estenc la present Acta i done fe. 
 
Ferran Robles i Sabater 
Secretari de SEACAVA e.V. 


