ACTA REUNIÓ DAFME 18.03.16
Assistents: Jordi Massó, Francesc Salar, Laura Garcia, Èlia Ficapal, Àlex Garcia, Jordi
Manyer, Gaia Donadello, Ferran Pujol, Raül Navarro, Ariadna Albó, Nora Capvespre, Paco
Fletcher, Marc Fernández, Albert Garcia, Idril Geer, Joaquim Brugués, Ignasi Clavera, Javi
Gutiérrez, Diana Vallverdú, Guim Olivé
1. AAA
L’equip de becaris informa que l’acta de la reunió anterior es va perdre tràgicament i
per tant no serà possible publicarla. Es prega que es confii en l’equip de la delegació
per dur a terme les valuoses tasques que es van proposar en aquella reunió.
2. Creació de Comissions
Des de l’equip directiu de la Delegació (d’ara endavant la Cúpula) s’està intentant fer
una remodelació del funcionament. Per tal de durla a terme la Cúpula proposa crear
una sèrie de comissions que es dedicaran a coordinar les activitats de la FME al llarg
de l’any. La idea principal és que les comissions i clubs de la facultat prenguin força i
potenciar el relleu generacional any a any, de manera que vagin entrant alumnes dels
primers cursos a les comissions de manera continuada.
A tothom li sembla que és molt bona idea, tot i que la Iris ha fet una observació molt
interessant: Com ho montem? Tot i que encara no tenim pensat com ferho, la nostra
súper becària ha tingut la idea de proposar un parell de setmanes al final de cada
quadri per fer propaganda entre els de primer, que es podrien anomenar Jornades
de Renovació de Comissions. El Joaquim comenta que és una bona idea, però se
li ha de buscar un nom més guai.
La nostra súper becària ha fet una investigació exhaustiva al llarg de la setmana a la
recerca de comissions i clubs que ja existeixen o s’estan creant ara mateix a la FME.
Les comissions i clubs resultants, juntament amb algunes que s’ha afegit a la mateixa
reunió, són les següents:
Llista de comissions i clubs de la FME
● Xerrades a Instituts (Coordinat per l’Alba Puy)
● Trivial FME (Coordinat pel Llibert Aresté)
● Assemblea FME (Coordinat pel Jordi Massó)
● Jocs Florals (Coordinat pel Joaquim Brugués i la Júlia Moreno)
● Marató de Problemes (Coordinat per l’Óscar Rivero)
● Club de Cohets (Coordinat per la Idril Geer)
● Tornejos Escacs (Coordinat pel Guim Olivé)
● Tornejos LoL (Coordinat per l’Aleix Lascorz)
● Concerts (Coordinat pel Guillem Alzina)
● Club de Teatre (Coordinat pel Joaquim Brugués)
● Club de Magic (Coordinat pel Dídac Fernández i l’Adrian Hernández)
● Club de Go (Coordinat per l’Enrique Jimenez)
● Jornades del Món Laboral (Coordinat per l’Albert Garcia) (afegida al TOP)
● Renovació Jocs de Taula (afegida al TOP)
A més, comptem amb una idea de Club de Rol (començat a coordinar pel Joaquim
Brugués i el Marc Basquens), però estem pendents que acabi de prendre forma.
En cas que volgueu participar en alguna de les comissions o clubs contacteu amb el
coordinador respectiu o la delegació si no els coneixeu!
3. Diners Delegació
Hem descobert que la Delegació té més diners disponibles dels que ens pensàvem,
la Cúpula proposa invertirlos en aquestes comissions. També es fan altres

propostes, com ara pintar la delegació, posar cendrers als bancs o posar gespa al
pati.
Pel que fa a les propostes afegides, totes tenen bona rebuda excepte el tema de la
gespa, que aixeca una mica de controvèrsia entre els assistents. D’una banda, hi ha
qui diu que si demanem de posar gespa s’hauria d’anar amb molta cura per tal de no
ferla malbé. D’altra banda, el Marc fa notar que és una opció poc ecològica, ja que
s’hauria de regar cada dia, així que també hauríem de tenir en compte l’impacte
ambiental que comporta.
Es conclueix que es parlarà amb el Jaume tant pels cendrers com per la gespa, ja
que creiem que són modificacions generals de la Facultat i volem intentar que es
pagui des de la direcció. També es decideix que farem difusió al respecte de la
creació de comissions demanant què necessiten les comissions i el·laborarem una
proposta de pressupost que es discutirà en les properes reunions.
4. Assemblea FME
La Cúpula creiem que la comissió de l'Assemblea FME mereix un punt a part, no
només perquè és una comissió totalment nova i que s’ha de construir, sino també
perquè és un tema molt important i pel qual molts alumnes han mostrat interès
últimament. Des de la Cúpula, a més, ens interessa especialment ja que creiem que
la Delegació és més aviat un òrgan de gestió, mentres que l’Assemblea tindria més
capacitat de posicionament, cosa que ens pot donar veu pròpia com a alumnes.
El primer que fem és explicar una mica quina història té la FME al respecte. La súper
becària informa que en algun moment de la FME hi va haver assemblea, tot i que el
Marc aclareix que va ser una assemblea extraordinària en moments de molta crisi a
la UPC.
El Marc procedeix a explicar com funciona el moviment estudiantil a la Zona
Universitària. En general cada facultat té una assamblea que pren alhora les funcions
de delegació d’alumnes. La nostra idea és ferho separat per diversos motius. D’una
banda, l’assemblea té més llibertat a l’hora de posicionarse si no té vincles amb la
facultat. A més, creiem que hi pot haver gent reàcia a formar part de l’assemblea que
en canvi sí que els interessen altres temes més locals de la facultat i viceversa.
El Marc ens parla sobre la Coordinadora Diagonal. Es tracta d’un grup d’assemblees
de les diferents facultats de Zona Universitària i allà és on es parla d’estratègia i
posicionament general.
Decidim que, per començar, buscarem qui vol formar part de l’Assemblea. Aquests
parlaran amb la Coordinadora per tal de saber exactament quins passos cal seguir
per crearla i començar a activarla. En principi serà una comissió més aviat tancada,
mentres es crea, per tal que quan comencin a fer jornades obertes a més gent puguin
ser un grup cohesionat. Per tal de començar a crear l’assemblea es presenten el
Jordi Massó, la Gaia i el Ferran. A més, el Jordi comenta que coneix alguns novatos
que també volen formarne part.
5. ANEMENEM
El súper presi i la súper becària, que ja s’han perdonat després de la gran baralla, ens
expliquen la seva experiència a Oviedo. Allà han assistit a l’Asamblea General de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (AGANEM d’ara endavant). La
gent pregunta quina finalitat té l’ANEM i s’explica.
L’ANEM és una associació que pretén englobar representants de totes les universitats
on s’imparteix matemàtiques i estadística d’Espanya. Fins ara el que han anat fent és
una funció de suport per aquestes universitats i quan hi ha hagut temes a nivell global
a tractar, com per exemple el 3+2, han buscat promogut debats i la recerca d’un
posicionament per part de totes les facultats. Són, a més, representants del estudiants
a la Conferència de Degans a nivell espanyol i altres organitzacions.

A més d’això, l’ANEM organitza l’Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemàticas
(ENEM d’ara endavant) un cop a l’any. l’ENEM consisteix en un congrés anual que
dura una setmana i es fa cada any a una ciutat diferent d’Espanya. Aquest any es durà
a terme a Barcelona, i s’està organitzant conjuntament entre la UB, la UPC i la UAB.
Serà del 25 al 29 de Juliol. Al llarg de la trobada es fan diverses conferències i, com a
novetat, aquest any s’est’a preparant un Fòrum d’Empreses i visites a diversos centres
d’investigació. S’anima als estudiants a informarse’n més i participarhi si els
interessa!
D’altra banda, l’ANEM ha creat una Comissió d’Activitats. L’objectiu d’aquesta comissió
és coordinar diverses activitats a nivell estatal que es duguin a terme en les mateixes
dates. Les propostes de cara a l’any que ve són fer una Jornada Pi a cada facultat de
mates i intentar montar una lliga interuniversitària de Marató de Problemes o alguna
cosa similar.
Finalment, parlem del rendiment i abandonament de la carrera. A l’AGANEM ens van
informar que a la Conferència de Degans de Matemàtiques s’havia tocat aquest tema.
La Cúpula proposa que parlarem amb alumnes de primer per tal que ens donin la seva
opinió i fer propostes de com millorar el rendiment. Paral·lelament, a l’AGANEM es va
parlar que fer xerrades a Instituts per tal que vegin com són les mates de la carrera és
una bona idea, així que esperem que la comissió de Xerrades a Instituts ens ajudi en
aquest tema!
6. Claustre
El súper presi informa de com va anar l’últim claustre. Es va parlar del rendiment, tot i
que se li va donar un enfoc més econòmic, i es va proposar que les beques estiguin
més destinades a alumnes amb necessitat que no pas als bons expedients.
7. Sortida de la Dele
Com que la casa de l’any passat de Corçà ens va encantar, hem proposat de tornarhi!
La sortida serà el cap de setmana del 2930 abril i 1 de maig. I, en cas que hi hagi lloc,
es farà allà! (Els nostres estimats becaris ja estan fent gestions i sembla que hi podrem
anar, visca!)
També es comencen a preparar grups d’organitzadors de gincama i joc! Per la
gincama han sortit voluntaris: El Xavi, la Iris, el Raül i la Diana. A més, la Iris ha
comentat que a BEST el que fan amb les gincames és que qui l’organitza i qui la
dinamitza no tenen per què ser les mateixes persones. Es tindrà en compte a l’hora de
montarla així que ja sabeu, si voleu organitzar i participar apunteuvoshi!
Pel que fa al joc, el Joaquim fa una proposta molt interessant. Es tracta d’una
adaptació de Joc de Trons feta a mida per aquells que ni han llegit els llibres ni han vist
la sèrie! Pel joc es dividirà a la gent per equips i l’objectiu de cada equip serà
aconseguir tenir el preuat tron el màxim temps possible! Per tal de robar el tron a
l’equip que el té s’hauran de superar una sèrie de proves. Els voluntaris per
organitzarlo que han sortit són el Joaquim, la Iris, el Paco i l’Àlex. Ja els hi podeu
començar a fer la pilota, que ells seran els encarregats de decidir si una prova ha estat
superada o no ;)
8. TOP
Sembla que avui estem inspirats i han sortit molts TOPs…
● L’Albert comenta com va la organització de les Jornades del Món Laboral.
Pregunta als estudiants qui ens interessa més que vinguin a parlar. Els més
demanats són docents, tan d’universitat com d’institut i escola, i empreses més
tecnològiques que no pas consultories. També es proposa que les JML siguin
una comissió. S’agefeix a la llista de comissions.
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L’Albert, a continuació, aporta una gran idea: Proposa comprar un cactus per la
dele. A més, s’ofereix a pagarlo ell. La iniciativa vol unir a tots els estudiants
de la FME mentre cuidem el nostre cactus.
La Nora proposa renovar el sofà. Hi ha certa discrepància i, com sempre que
surt el tema, s’acaba decidint que ja es decidirà més endavant.
El Raül proposa que, ja que estem gastant diners, es faci una renovació de
jocs de la dele! El Joaquim, que és el principal promotor del joc de rol, creu que
estaria bé i s’ofereix a coordinarho una mica. S’afegeix renovació de jocs a la
llista de comissions.
A continuació el Xavi fa una proposta indecent al respecte dels diners de la
dele. Tothom hi està en contra.
Finalment es parla de pintar la dele de nou, i es decideix que ho farem els dies
18 i 19 d’abril, a mode de celebaració de l’aniversari de l’Ari, la Laure i el Guim.
Finalment, s’aixeca la reunió! Ha estat una reunió molt productiva, i tant la
Cúpula com tots els assistents estem molt contents! Us esperem a la propera
reunió ;)

