
ACTA REUNIÓ DAFME 22.09.2016 
 
ASSISTENTS: Jordi Massó, Jordi Manyer, Marc Esquerrà, Paco Fletcher, Júlia          
Moreno, Roger Romero, Ariadna Albó, Eric Valls, Alex Martos, Oscar Novato, Diana            
Vallverdú, Dídac, Javi Gutiérrez, Marta Gabarró, Laure Garcia-Fogeda, Mar         
Benavides, Nora Wieczorek, Alexi Quintana, Laura Peña, Enric Cosp, Raüls,          
Francesc Granell, Albert Garcia, Carlota, Gisela i Clara. 
 

1. Presentació: Hem fet una petita presentació de què és la delegació i com             
funciona als nous estudiants. 

2. Llistat de comissions: Hem fet un repàs de les comissions i grups de la              
facultat que normalment organitzen alguna activitat oberta. Es decideix que          
s’ha de buscar amb certa urgència algun relleu per la coral, el trivial i la               
marató de problemes. 

3. Calendari: 
- Pastanaga assassina i festa de benvinguda: El joc de cohesió tindrà lloc la             

setmana del 26 al 30 de setembre i la festa serà aquell mateix divendres. 
- Reunió amb el degà (Jaume Franch): Dilluns 26 tenim citada una reunió amb             

el degà i es decideix tractar els següents temes: Motiu de la retirada de les               
impressions gratuïtes del estudiants de la FME, compra de cendrers i           
papereres pel pati, renovació de la sala d’estudis, intentar millorar la relació            
amb el CFIS, possibilitat de fer una jornada cultural per St. Albert i             
reinstauració de mentors pels nous estudiants. 

- Sortida de la dele: es decideix celebrar-la del 25 al 27 de novembre. 
- La Marató/Setmana solidària: S’obre un debat sobre si els diners recaptats           

aquest any es volen destinar a La Marató de TV3 o a alguna altra activitat               
solidària. S’acaba decidint que la millor opció és celebrar una setmana           
solidària on hi tenen cabuda més ONG (amb una possible participació de            
l’Assemblea fent xerrades informatives). 

- Altres: El concert de nadal, l’obra de teatre i el torneig de ping-pong queden              
sense data, però es celebraran el 1r quatrimestre. 

4. Inversions:  
- Sofà de la Nora (gratis) 
- Cordes de guitarra (clàssica i acústica) 
- Nou microones 
- Noves olles per la xocolatada (la resta s’han cremat) 
5. Borsa de professors: Explicació del funcionament. Es decideix renovar el          

cartell de publicitat i fer nova ronda d’spam per captar nous professors. 
6. TOP:  
- Es decideix ordenar i netejar la sala de la delegació, i instaurar un mètode de               

càstig per evitar el desordre constant que hi havia. 



- S’ha de buscar un nou claustral amb urència donat que l’antic està            
d’Erasmus. Jordi Massó es compromet a buscar. 

- Es proposa parlar amb la Mireia per tornar a celebrar la jornada de TFG i               
TFM que va ser un èxit el curs anterior. 

- Laura Peña insisteix en què ha de constar en acta que avui comença la              
tardor. Es decideix per votació unànime que té raó. 


