
ACTA REUNIÓ DAFME 13.12.2016 
 
ASSISTENTS: Jordi Massó, Dani L, Reul, Roger R, Marc E, Jordi Civit, Clara T, Eric               
V, Laure, Deivid, Checa, Èlia Ficàpal, Nora, Jordi Manyer, Mar, Laura P (l’única que              
saluda al video, molt bé), Paco, Àlex, Filip, Tomeu, Xevi (no el projecte, el nostre               
Xevi), Ari, Iris, Antonio, Alexi, Albert, Raul novato, David Anglada, Belén, Guillem C,             
Carlota, Gisela, Roger novato, Ferran novato, Hugo i 3+. 
 
 

1. AAA: Tot correcte. 
6. Diners de la facultat: Es demana començar per l’últim punt ja que hi ha gent               

que ha de marxar, i és un tema delicat (ningú s’oposa). S’obre un debat              
respecte el pressupost de la DAFME. Es decideix per unanimitat que la            
Comissió de Festes no pot quedar-se el 100% d’aquests diners i finalment            
s’arriba a la conclusió de que 300€ és una bona xifra, donat que en realitat               
estan fent un treball per la facultat. 

2. Valoració de la Sortida de la Dele:  
- Casa: S’agraïria més d’espai a la casa, principalment per la “disco”, que era             

especialment petita. Es suggereix comprar material per la festa (altaveus,          
equip de música o quelcom així), i sembla agradar la idea. 

- Menjar: Com no, hi ha queixes de les llenties… El becari (A.K.A. jo) es              
compromet a fer bé els càlculs per a que ningú passi gana el pròxim cop.               
També hi ha gent que preferiria canviar el menú d’aquell dia, però tampoc             
surten alternatives. A més, es demana que tornin a haver torns de cuina i              
neteja (menció especial als novatos, que s’ho van currar). 

- Temàtica: Molt guay, però com sempre, el segon dia s’oblida.  
- Gimcana: Es demana tenir l’opció a prendre alcohol més dur. Tot i això, es              

puntualitza que va sobrar molta cervesa. 
- Altres: Es considera un problema que no beguem tant com en Jordi Massó (el              

molt honorable president), ens hem de posar les piles. El joc de matar va              
estar molt currat, reben un aplaudiment els creadors. S’observa un senyor al            
sostre de la FME, com haurà arribat allà? 

3. Reunió amb Jaume Franch: Informem als alumnes de l’última reunió amb el            
degà. Els anteriors temes del pati i de la instal·lació de nous ordinadors estan              
en procés, sembla que per fi es duran a terme. S’intenta treure el tema del               
manteniment de la sala de la delegació, però és un tema que s’ha de parlar               
amb el responsable. Finalment, volent saber els problemes que es troben els            
alumnes amb els convenis empresa, el degà ens informa que s’estan signant            
contractes per sota del sou recomenat per la facultat. S’intentarà informar als            
estudiants que, donada la gran demanda de matemàtics i estadístics, signin           
contractes més decents. 



4. Mentories: Simplement s’informa de que aquesta activitat no es podrà dur a            
terme en aquest curs, però es té previst fer-ho als següent amb més             
preparació. 

5. Compra de plats: Es debat, i finalment s’aprova la compra de plats de plàstic              
reciclables per part de la delegació. Aquests podran ser utilitzats per           
qualsevol comissió o grup d’alumnes que vulgui, sempre que ho demanin i es             
tornin nets. 

7. Xocolatada: La votació de Facebook l’ha guanyat el Projecte Xevi. Es           
necessiten voluntaris per anar a comprar menjar i per vendre’l. Surten, entre            
d’altres: Nora, Laure, Massó, Albert, Clara Tàpia, Laura Pena, Marc Esquerrà,           
Roger Romero, Ari… 

8. TOP:  
- Claustral: prevent la votació que hi haurà al següent quatrimestre, es           

busquen possibles voluntaris per aquesta plaça. Jordi Civit és un bon           
candidat. 

- Beques: Recordem que hi hauran beques de delegació i de biblioteca           
disponibles pròximament. 

- Es pregunta a Deivid si vol aportar alguna cosa, evidentment no. Laura Pena             
aprofita per agafar la paraula, però és ignorada per la totalitat dels assistents. 

 


