
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V. 
 
Lloc: Mainz, 20 de novembre de 2004 
 
Hora de començament: 19:00 h. 
 
 
ASSISTENTS 

En Roberto Pérez Benito (President) 
En Blas Chisvert Pastor (Vice-President sortint) 
En Mauricio Martínez Fabregate (Vice-president entrant) 
En Ferran Robles i Sabater (Secretari) 
En Carlos Ayerbe Gayoso (Tresorer) 
En Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegat d’empreses) 
En Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegat d’internet) 
 
 
Modera el President de l’Associació, En Roberto Pérez Benito. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Informe del President 
2. Presentació del nou Vice-president 
3. Conclusions de l’assemblea de tardor 2004 a Berlín 
4. Activitats programades per al semestre d’hivern 
5. Intercanvi de Físiques 2005 
6. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
 
1. Informe del President 
 
a) Ja s’ha indicat a la Generalitat Valenciana que el correu adreçat a l’associació 

s’envie a l’oficina i s’utilitze el número de fax d’En Carlos Ayerbe. En Tristán 
Valenzuela afegeix que manarà enviar el correu que li arribe a nom de SEACAVA 
e.V. a l’oficina de l’associació. 

b) S’ha publicat la convocatòria d’ajudes per a centres valencians a l’estranger. El 
termini de sol·licitud acaba el 30 de novembre de 2004. Caldrà justificar les 
despeses d’aquest any. 

c) En desembre es celebrarà una reunió dels centres valencians en Europa a París per 
presentar els representants de la Federació continental. La Generalitat s’ha 
compromés a sufragar les despeses de viatge en avió, però els derivats de 
l’allotjament i manutenció aniran a càrrec dels participants. S’acorda que En 
Roberto Pérez hi vaja en representació de SEACAVA e.V. 

 
 
2. Presentació del nou Vice-president 
 



En Roberto Pérez informa del cesament d’En Blas Chisvert en la seua funció de Vice-
president i l’elecció d’En Mauricio Martínez per unanimitat en assemblea ordinària per 
assumir aquest càrrec. 
 
 
3. Conclusions de l’assemblea de tardor 2004 a Berlín 
 
a) En Roberto Pérez comenta que alguns dels participants en el viatge a Berlín no 

acudiren a l’assemblea i demana l’opinió de la resta de directius sobre les mesures 
que es podrien prendre contra ells. Es comenta que no es pot obligar ningú a anar, 
sinó que és una qüestió de concienciació. En Ferran Robles demana que s’avise amb 
temps de la data i hora de la reunió a fi d’avisar els socis amb suficient anticipació. 

b) Canvis en la directiva: En Mauricio Martínez assumeix la Vice-presidència de 
l’associació i Na Lourdes Pastor es converteix en la nova Delegada de beques, en 
substitució d’En Blas Chisvert i En José Javier Cuenca respectivament. En Roberto 
Pérez assumeix temporalment les funcions de Delegat de relacions internacionals. 

c) Na Miriam Hoyo i Na Sonia García s’encarregaran de l’organització del 12é Cicle 
de cinema espanyol i hispanoamericà. 

d) Els encarregats d’organitzar el proper viatge seran En Joseba Alonso i En Roberto 
Pérez. 

e) Per a la pròxima reunió serà necessari comptar amb una sala de reunions a l’alberg. 
f) Problemes amb els cotxes llogats per anar a Berlín: 

– Tots els cotxes es lliuraren a temps, excepte dos. 
– Desperfectes: Dos dels vehicles tenen bonys. Un té una rascada d’uns 2 cm. a 
l’aleta darrera dreta. Ens passaran la factura dels danys. L’altre cotxe no pogué ser 
revisat, ja que l’havien rellogat a l’endemà d’haver-lo tornat. Se’ns ha informat que 
es portaran el cotxe a Munic i que allí s’hi farà un peritatge i la corresponent 
reparació. No ens permeten reparar-lo nosaltres. 

g) Pagament del lloguer: els dos cotxes van ser llogats a nom d’En Joseba Alonso, el 
qual ha bloquejat el pagament des del seu compte bancari. Telefonarà Visa perquè 
no accepte el pagament. 

h) En Blas Chisvert pregunta si seria convenient que SEACAVA e.V. comptés amb 
una assegurança d’advocats. Ens enviarà adreces electròniques on es pot trobar 
informació. 

i) En Mauricio Martínez proposa que SEACAVA e.V. tinga una targeta de crèdit. Per 
a açò s’hauran de personar en el banc el President, el Vice-president i el Tresorer. 

 
 
4. Activitats programades per al semestre d’hivern 
 
a) Cicle de cinema espanyol i hispanoamericà 
b) CIES (Conferences for International Exchange of Students). En Carlos Ayerbe 

s’encarregarà de l’organització de la reunió i de fer la publicitat. En Mauricio 
Martínez i En Roberto Pérez s’ofereixen per fer la xarrada. Es proposa el dia 22 de 
desembre de 2004. 

c) Sopar de Nadal. Tindrà lloc al bar de Joan el 22 de desembre de 2004. SEACAVA 
e.V. aportarà una quantitat encara per determinar que no necessàriament cobrirà el 
cost total del sopar. 

 
 



5. Intercanvi de Físiques 2005 
 
De l’organització de l’intercanvi de Físiques 2005 s’encarregaran En Carlos Ayerbe 
Gayoso, Na Cristina González Alacreu, En Fidel Ayala Guardia, Na Raquel Muñoz 
Horta i Na Lourdes Pastor Pérez. En Joseba Alonso recorda que es va oferir pagar-li el 
viatge a algú que vaja a València a fer una xarrada als estudiants seleccionats per 
informar-los de tot. També comenta que està esperant un correu del Prof. Dr. Ferreira, 
Degà de la Facultat de Física de la Universitat de València, sobre la convalidació de les 
pràctiques per crèdits de lliure opció. 
 
 
6. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
a) La Kaution que resta per cobrar de l’intercanvi de Físiques serà ingressada pel 

Studentenwerk al compte de SEACAVA e.V. 
b) En Carlos Ayerbe proposarà que l’intercanvi comence l’1 d’agost. 
 
 
 
Sense més afers que tractar, es dóna per acabada la reunió a les 20:15 h., de la 
qual, com a Secretari, estenc la present Acta i done fe. 
 
Ferran Robles i Sabater 
Secretari de SEACAVA e.V. 


