ACTA REUNIÓ DAFME 19.11.15
Assistents: Jordi Manyer, Jordi Massó, Albert Garcia, Èlia Ficàpal, Adrian Hernández, Iris
Balcázar, Nora Capvespre, Joaquim Brugués, Júlia Sala, Paco Fletcher, Francesc Granell,
Ernest Sorines, Mariona González, Zoe Meini, Mar Benavides, Júlia Sala, Álvaro Nóchez,
Àlex Martos, Marta Altarribes, Ariadna Arbu, Raïl Navarro, Novato Cheto, Patrícia Núria
Dolors Assens, Cisco Picado, Guillem Novato, Mònica Pérez, Dídac Fernández, Eduard
Sorianes, Eric Novato.
1. AAA
○

El Joaquim reclama que el cognom de la Nora sigui escrit correctament.
Tanmateix, la mateixa Nora ha dit que no li fa res, així que es desestima.
2. Eleccions al departament de matemàtiques
Fa poc s’ha creat un nou departament de matemàtiques! És un departament
que engloba tots els departaments anteriors. Per crearlo, cal consolidar un
consell de departament. Al consell hi haurà un representant d’estudiants i com
que la màxima representació de proferssors del departament de
matemàtiques és a la FME ens demanen que sigui algun de nosaltres. Ho
hem comentat a la reunió i ha sortit un interessat: El Joaquim Brugués! Visca
el Joaquim!!
3. Sortida de la Dele
○ Últimament s’han rebut queixes que les llenties no acaben de convèncer per
la Sortida, així que s’ha creat una comissió de renovar el menú de la sortida.
El Jordi Manyer i l’Adrian Hernández són els principals representants de la
reunió.
○ Cal anar a comprar el Macro. Es decideix que s’anirà dimecres. Hi aniran
l’Albert Garcia, el Jordi Manyer i el Jorge Hernàndez com a conductors,
acompanyats del Paco Fletcher, la Nora Capvespre i el Jordi Massó. Estaria
bé que la gent es quedi aquella tarda a la universitat per ajudar a descarregar
els cotxes.
○ La Diana demana que consti en acta que ni ella ni l’Èlia van fer trampes al joc
de les pocions de l’any passat. En aquell moment, l’Alex Martos i el Novato
Cheto ens abandonen vilment.
○ Es parla de la llista de cotxes de la Sortida de la Dele per tal que els novatos
sàpiguen com funciona. S’informa que es penjarà el divendres. Actualment ja
està penjada i en funcionament.
○ El Joaquim Brugués ha preguntat alguna cosa no important.
○ L’Oriol Valls ha demanat la direcció de la casa i la súper becària s’ha
compromés a posarla al facebook aviat. El JaumiFran Quernobi s’ha
encarregat de l’assumpte quan aquesta li ha comunicat el conflicte.
○ La Iris Balcàzar ha demanat si la Delegació comprarà molt alcohol. Ha comès
un error al assumir que seria així, però ha comès un bon error. La Delegació
comprarà el Licor Galàctic necessari per la gincama, però no es compromet a
intoxicar fortament els alumnes.
○ Finalment s’han creat grup de Motis, que formaran el Consell Galàctic, i grup
de gincama, que organitzaran la gincama de la sortida.
4. TOP
○ El nostre increïble nou president de la dele, el Jordi Massó, ha informat que
han arreglat la delegació fa poc, així que demana que es vagi amb compte
per tal que no torni a destrossarse.

○

○
○

○

○

El Joaquim informa que es va fer una xerrada fa poc sobre TFG’s i TFM’s. Ha
proposat d’organitzarne una pel segon quadrimestre, ja que va ser molt
interessant. La proposta ha estat ben rebuda i juntament amb la delegació ho
organitzarà.
Arriba el Xavi Salvador del gimnàs. Curiosament, porta llenties, que és el plat
que ha generat conflicte al menú de la sortida.
La Patrícia Núria Dolors Assens demana que es netegin els micros, ja que
últimament estan brutots. Els becaris s’han compromès a ferho a la tarda i
actualment ja estan nets com una patena! A més, han posat uns cartellets
informatius de com s’han de fer servir.
S’ha proposat de fer apostes d’arestes per la sortida de la dele i la setmana
que bé es posarà en marxa el sistema acordat. Es tractarà d’una capsa on
qualsevol persona pot posar una aposta. Al final de la sortida s’obrirà la
capsa i qui hagi endevinat arestes tindrà premir. Les arestes ja conegudes i
els vots anònims seran desestimats.

