
ACTA ASSEMBLEA 11-febrer-2011 
 
Assistents: Jordi, Martí, Pau, Paula, Florencia, Juliana, Gael, Marta i Marc. 
 
Consell de Govern:  
- Va ser el primer CG al qual vam assitir amb el Gael com a representant. Vam cometre certs 
errors de “novatos”. 
- Cal anar-hi més preparats. Obtenir més documentació i información prèvia. 
- El nostre vot és insignificant, per tant, cal seguir la via administrativa per a poder aconseguir 
alguna cosa de profit i demanar documentació abans d’anar al CG. 
- Reunió de l’assemblea mínim una semana abans del CG, on cada comissió ja s’haurà mirat la 
seva documentació i preparat els punts que ens interssen. 
- Afegir a l’ordre del dia del próxim CG la renovació del personal nou de cada comissió. 
Demanar prèviament que obrin les candidatures a cada comissió. Sinó ho aniran aplaçant fins 
que ells vulguin i no ens interessa. (Email Martí) 
- Les 3 mocions aprovades són directament redirigides cap a les comissions, el CG no les 
contempla. 
 
CAF:  
S’han motivat després època exàmens, tenim feineta!! 
- Setmana 14-18 de febrer: Assembles obertes facultats (es faran als passadissos o llocs oberts 
on tothom qui vulgui pugui participar-hi). 
- 17 de febrer: CAF “plenària” a lletres a les 14h. Es parlarà de totes les accions que vénen 
properament. Demanem que es concreti el posicionament de la vaga, amb un objectiu factible 
no tan sols per la precarietat, exemplificar amb casos UAB. 
- 24 de febrer: Assemblea Intracampus (es convoca a TOTES les assemblees UAB). 
- 21 al 24 de febrer: Jornades de Formació. Decidim aprofitar els pdfs de les jornades 
informatives de la semana passada. Es diu d’afegir un pdf de possibles opcions/camins un cop 
acabada la carrera (master-doctorat-beques…) CALEN PERSONES PER A FER DE 
PONENTS!!! 
- 1a semana de març: 30 anys de la Caputxinada a BCN. 
- 31 de març: VAGA d’ESTUDIANTS  A NIVELL CATALÀ.  
 
PRIM: 
- Poca cosa interessant. Dubten de la seva assitència a l’assemblea intracampus. 
 
JORNADES INFORMATIVES: 
- En general, valoració força positiva. 
- Poca propaganda, calen més cartells. 
- Assistència, aproximadament, de 30 persones. 
- Xerrades ok, molt bé la preparació dels pdfs però cal saber qui són els ponents amb una mica 
més d’antelació. 
- Més temps per al debat. 
 
JORNADES DIVULGATIVES: 
- Les aplaçem per a més endavant ja que ho considerem culturilla general tot i que molt 
interessant. 
 
DIVULGACIÓ FACEBOOK: 
- Es valora positivament però s’aplaça per a la pròxima assemblea, quan hi assiteixin persones 
que dominin més el tema. 
 
ADHESIÓ A LA CARTA: 
- Ens arriba una carta per exigir que incloguin certs punts a la nova Llei de la Ciència que 



s’aprovarà en breus. 
- Ok a donar suport però tema juntar firmes tenim molt poc temps. 
 
LLISTES CORREUS DOCTORANDS UAB: 
- Ja està en marxa. 
- El Jordi explica que en cas de denuncia ens cau el mort a nosaltres (multa important) com a 
propietaris. Per tant, compte! Només àmbit Ass. 3rC i UAB. 
- Reunió amb el Remo per saber com va el funcionament de les llistes. 
- Tenir-ho enllistit abans de les pròximes jornades. 
 
COSES A FER: 
- Martí: email a David Pujolar per saber com avançar el tema de les comissions, obrir les 
candidatures amb temps per a poder afegir a l’ordre del dia del pròxim CG les noves 
candidatures  a comissions. 
- Martí: Entrada al registre general per a demanar resposta a la demanda que vam fer al Claustre 
per a que es desglossi la taxa de 40€ de matrícula. 
- Jordi: email Remo tema llistes. 
- Paula: Demanar resposta al VR economia de l’acta de la reunió passada. Demanar nova reunió 
amb el nou VR economia. 
 


