Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINARIA
Sessió núm: 01/12
Data: 2.05.2012
Hora: 11h
Lloc: Aula de Graus
Assistents a la Junta
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Giralt (com a Vicedegana)
S. Balcells (com a Vicedegana)
R. Araujo
A. Blanch
M. Blas
A. Bosch
E. Bosch
M. Busquets
M. Calvo
J. Casado
R. Gironés
M. Gorris
N. Hladun

P. Lafuente
M. Llobera
J. Lloberas
D. López
T. Mampel
N. Mata
C. Palacín
I. Pons
M. Salicrú
E. Saló
M. Soley
D. Toja
F. Villarroya
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, E. Esteban, D. Gringberg, R. Iglesias, S.
Mañosa, A. Miñarro, R. Rama, J. Pérez, X. Remesar, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: P. Moral, M. Aguadé, G. Viscor, M. Font.
Ordre del dia:
1.- Informació del Grau de Ciències Biomèdiques i del Grau de Ciències Mèdiques
Bàsiques.
2.- Proposta i aprovació, si escau, d’un Grau de Ciències Biomèdiques adscrit a la
Facultat de Biologia amb dos itineraris, amb l’estructura que figura a l’informe i seguint
les directrius del document de compromís de la Facultat de Medicina adjunts.
3.- Aprovació, si escau, de l’adaptació dels alumnes del Grau de Ciències Biomèdiques.
Assistirà el Vicerector Dr. Gaspar Rosselló.

Desenvolupament de la sessió:
1.- Informació del Grau de Ciències Biomèdiques i del Grau de Ciències Mèdiques
Bàsiques:
El Degà dóna la benvinguda al Rector a qui dóna la paraula. El Rector agraeix la
cooperació del Dr. Rosselló i dels equips deganals de les dues facultats implicades
(Biologia i Medicina, i especialment a la Facultat de Biologia per la seva raó històrica),
que ha portat a l’elaboració del document que signen els degans de les dues facultats i
el propi Rector (amb una validesa de 12 anys).
El Degà pren la paraula i agraeix la intervenció del Rector qui s’acomiada de la Junta.
Tot seguit el Degà dóna les condolences al Dr. P. Moral per la mort de la seva mare i
dóna la paraula al Dr. Rosselló. Aquest exposa que tenir el Grau de Ciències
Biomèdiques és una necessitat, tot i que a Madrid es refermen en els títols clàssics, no
veuen clar la llibertat que es va donar a les universitats i no creuen que duri més de 3
anys. El Degà intervé i fa un resum de cóm ha actuat l’equip deganal des que ANECA
va demanar una proposta conjunta: el Dr. G. Llorente, la Dra. S. Balcells i la Dra. M.
Giralt es van posar a treballar amb el Dr. J. Pérez i el Dr. B. Cormand, i van elaborar un
document que van entregar al Vicerector Dr. G. Rosselló. Aleshores es va saber que el
Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques no havia estat aprovat i que només es podia oferir
el Grau de Ciències Biomèdiques i a partir de llavors es va continuar treballant el tema
per elaborar el document que avui es presenta i que te l’acceptació de la Facultat de
Medicina. Demana excuses si ha mancat informació, però en tot moment s’ha seguit
sempre les instruccions del Vicerector sent conscient que en ultima instància s’hauria
d’aprovar en Junta de Facultat. Tot seguit el Degà destaca els punts principals del
document, que ha estat validat també per l’Assessoria Jurídica. A continuació obre un
torn de preguntes:
- Dr. Remesar: dubta que el document tingui validesa jurídica i que les modificacions
no són clares i no entén la garantía de 12 anys.
- Dr. Blanch: agraeix que hagin vingut tan el Rector com el Vicerector però troba
desencertada la proposta; diu que hi ha membres que no estan d’acord i demana votació
secreta. També exposa que la forma i el contingut de la informació és inadequada. Pel
que fa a la forma: fa referència a l’article 14 dels estatus de la Universitat de Barcelona i
diu que el procés s’ha fet a l’ombra i les negociacions s’han fet a esquenes de la
Facultat. Es pregunta si és que hi ha interessos?, pactes previs? També es queixa de que
en el document llegit pel Degà no hi constin les esmenes que s’hi havien fet i del
contingut del Grau de Ciències Biomèdiques que s’ha presentant al Saló de
l’Ensenyament. Pel que fa al contingut: qüestiona si realment es donen els continguts i
les competències adients; pel que fa a les noves assignatures, diu que es tracta de
modificacions majors i no menors; planteja si, amb l’actual esforç econòmic, realment
és eficient tenir un grau en tres campus. També dóna propostes com: una titulació
pròpia del grau de Ciències Mèdiques Bàsiques; que la Facultat de Medicina continuï
formant els estudiants i desprès s’apliquin les taules d’equivalències per a fer les
adaptacions que calgui; que la Facultat de Biologia convidi als companys de Medicina a
participar en les comissions i si cal modificar el pla d’estudis que es faci sense presses

(1-2 anys) i, dirigint-se al vicerector, diu que no es tracta d’una necessitat perquè ja
tenim la feina feta i seguim fent el nostre grau i que cal dir no a les modificacions
proposades. Finalment diu que hi ha companys que tenen por d’aquestes modificacions i
cita a Voltaire (”és perillos tenir por quan qui governa està equivocat”).
- Dr. Casado: Exposa que cada cap de departament va poder expressar la seva opinió,
que els continguts del Grau de ciències Biomèdiques és molt complert i que el
document defensa prou bé els continguts del nostre grau tot i que hi ha alguns aspectes
que es podrien millorar; afegeix que ell no en sap res de les pros i defensa la seva
aprovació.
- Dr. Salicrú: Tot i que recolza l’opinió del Dr. Anicet i el document no li agrada, diu
que no té pors i que el document ha d’anar endavant, per la qual cosa demana vot secret.
- Dra. Araujo: diu que ha mancat informació i que és essencial fer un sol consell
d’estudis equitatiu entre les dues facultats i que es treballin conjuntament les
assignatures i sense presses.
- Dr. Rama: Demana el perquè en alguns casos s’ha desdoblat alguna assignatura i en
d’altres ha quedat com a Fisiologia I i Fisiologia II.
El Vicerector diu que el document el tenen tots els centres ja des de fa temps i clarifica
els aspectes que, per ordre de les intervencions, s’han anat exposant per part dels
membres de la Junta. Afegeix que el Grau de Ciències Biomèdiques funciona molt bé i
que cal anar endavant amb la proposta. A continuació intervé el vicedegà acadèmic,
remarcant la importància del grau, insistint en que els alumnes han estat sempre
informats a través dels seus representants. El cap Dr. J. Pérez aclareix al Dr. Rama els
aspectes en els quals es centren les dues fisiologies i que el departament responsable hi
va estar d’acord. El Degà respon al Dr. Remesar i li aclareix el perquè es van posar 12
anys en el document; també respon al Dr. Blanch dient-li que mai va fer cap comissió a
l’ombra amb l’equip deganal i que al desembre ja es va posar a treballar seguint els
consells del vicerector; s’excusa per si algun membre ha sentit que la informació no ha
estat fluida i diu que ell sempre ha actuat de forma clara. Admet que la informació que
va sortir al tríptic del Saló de l’Ensenyament potser va ser precipitada i així se li va
comunicar al Vicerector. Remarca la seva plena confiança en el Dr. J. Pérez, el Dr. G.
Llorente, la Dra. S. Balcells i la Dra. M. Giralt i la gent de Bellvitge, insisteix en que ara
el que cal és treballar i lamenta que es parli d’interessos foscos quan el seu interès és
que tot funcioni el millor possible pels alumnes. A continuació el Degà llegeix l’escrit
del Degà de la Facultat de Medicina. Un membre representant dels estudiant exposa que
li costa creure que s’iniciés la impartició del grau a la facultat de medicina i després
s’hagi eliminat; també comenta que van tenir alguna reunió però que no tots els
assistents eren del consell d’estudis i que el document els va arribar per altres vies
diferents; en aquest sentit el Vicerector li explica com ha anat el procés des del 2009
fins ara. Tot seguit intervé la Dra. C. Palacín que es dirigeix al vicerector per dir-li que
no confia en la voluntat de la facultat de Medicina i que li preocupen els punts: 4, 5, 6 i
7 del document pel que fa a les assignatures que tenen codi, coordinador i pla docent
independent a cada campus, remarca que les assignatures haurien de ser sagrades, ni
més difícils ni més fàcils i es qüestiona si realment li convé a la Facultat de Biologia. El
Dr. Rosselló li respon que els programes poden ser diferents encara que el pla docent
sigui únic i que els caps d’estudis han de treballar per a que no hi hagi diferències.

- El Dr. Rama pregunta perquè el doctorat de Biomedicina està a la Facultat de
Farmàcia, el màster està a la Facultat de Medicina i el Grau a la Facultat de Biologia? El
vicerector li respon que el màster s’assigna al centre on és el coordinador i es
compromet a que quan es doni la nova programació del màster també hi participi la
Facultat de Biologia i que pel que fa al doctorat, ja parlarà amb el Director de l’Escola
de Doctorat.
- El Dr. Villarroya exposa que el document no és una glòria i convida a una reflexió de
cóm es fan les coses en la nostra universitat, que no és propi d’una universitat moderna i
que la responsabilitat és del Rector. El vicerector està d’acord i en pren nota.
2.- Proposta i aprovació, si escau, d’un Grau de Ciències Biomèdiques adscrit a la
Facultat de Biologia amb dos itineraris, amb l’estructura que figura a l’informe i
seguint les directrius del document de compromís de la Facultat de Medicina
adjunts:
El Degà comenta que el document ha intentat recollir tots els punts de vista i tot seguit
es dóna pas a la votació secreta, el resultat de la qual és el següent:
Vots en blanc: 3; vots a favor: 17; vots en contra: 6. Per tant, s’aprova el document.
3.- Aprovació, si escau, de l’adaptació dels alumnes del Grau de Ciències
Biomèdiques:
S’aprova per assentiment.
La Dra. Durfort intervé recordant que les dues facultats han col·laborat des de fa molts
anys i, malgrat que durant una època la Facultat de Biologia es va veure castigada per
part del rectorat amb una massificacio excessiva d’alumnes, espera que la col·laboració
entre les dues facutlats continuï.
El Degà agraeix a tots la seva assistència i aixeca la sessió a les 13:53h de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Joaquim Gutiérrez Fruitós

