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Som: Mireia, Jordina, Flor, Martí, Pau.
 
2. Consell de govern. El Ritxo es va oferir per anar-hi. Si li va malament (es comenta que 
divendres té una altra comissió), el Pau també podria anar-hi [sense il·lusió :)]. Creiem que no 
cal ser caustral perquè et convidin a anar-hi. Gael, podries fer la gestió pertinent?? Quant 
al contingut del que creiem que hem de defensar, convenim que cal destacar que, durant 
la “tramitació” de les nostres tres mocions aprovades al claustre, en cap moment s’han oposat 
arguments jurídics en contra dels que nosaltres vam aportar.
 
3. Reunió amb el president de l’ACUP. Serà el 20 de juliol. De Tercer Cicle UAB hi anirà el 
Martí. Potser hi haurà una altra “vacant” i s’hi podria apuntar algú més que tingués ganes 
de “festa”. Durant la reunió, se li deixarà caure que actualment hi ha departaments que 
estan incomplint la llei, exigint més hores de docència de les que toquen. No es plantejarà la 
possibilitat d’una retallada progressiva.
 
4. Seguiment de l’elaboració de les mocions per al proper claustre. 1) Moció sobre els 
preus de matrícula de màster per a extracomunitaris. Està molt bé. Es comenta només 
que la discriminació s’està fent per motius econòmics. 2) Representació doctorand/es al 
claustre. Elaborada pel Ritxo? Parla també (ens sembla molt bé) sobre el mecanisme de 
substitució “just” que s’hauria d’establir en cas d’estades de recerca dels claustrals. 3) Taxa 
de serveis específics. Res de nou. 4) 5%. Res de nou. 5) Moció sobre l’actitud de l’Equip de 
Govern sobre les mocions i en reivindicació d’una disminució dels sous de la gerència. Des del 
PRIM s’està preparant una moció similar, estaria bé fer-la conjuntament amb ells. De moment 
ho deixem en stand-by, pendents de saber si es tira endavant des del PRIM. 6) 400 €. La Mireia 
la farà. 7) Canvi de terminis per fer el dipòsit de la tesi (maig-juliol). Florencia se n’encarrega?
 
5. Seguiment de temes pendents (si n’hi ha). Poca coseta. 1) Les reclamacions dels 40 €. Els 
assistents assumim amb llàstima que no l’hem feta. Aviam si ens hi posem. 2) Reclamació 
dels 400 €. Paula i Virginia se n’encarregaven. Estaria bé trucar a l’Escola de Postgrau, a la 
persona que firma les cartes de resposta, cantant-li una mica la canya.
 
6. Normativa del Consell d’Estudiants. El Martí s’encarregarà de llegir més detingudament el 
document, i enviarà un mail als claustrals de la CAF per saber si n’estan al corrent i què en 
pensen o com volen intervenir en la qüestió.
 
7. Preparació d’esdeveniments socials. Desestimem l’organització d’una festa abans de les 
vacances. De cara al setembre sorgeixen diverses propostes. En general, parlem de tres grans 
eixos. 1) Mobilitzacions a Catalunya, suport a tot el “merder” que es faci des de la PUDUP. 
La PUDUP vol impulsar una assemblea general d’universitats a escala de Catalunya (PAS, 
PDI, estudiants) a principis de curs. Estaria bé que visualitzéssim un bloc de doctorands/es en 
les mobilitzacions que hi hagi, i implicar-nos-hi, ja que vénen temps durs per a la universitat 



pública (en anys successius, les retallades seguiran, de manera que cada cop hi haurà més 
coses a reclamar). 2) Funció social del coneixement. Fer coses més enllà del Campus. Parlem 
sobre la possibilitat de fer coses conjuntament amb col·lectius d’investigadors que funcionen 
actualment (ens vénen al cap els següents: Praxis -historiadors-, Joves en Sociologia, Estrat 
Crític -arqueologia-, CINE -Col·lectiu d’Investigadores i Investigadors en Educació-). Pensem 
que podríem muntar unes jornades/acte, potser fins i tot de cap de setmana, coordinant-nos 
amb tots aquests col·lectius i els que s’hi volguessin sumar.
 
8. Comissió de Personal Acadèmic. La Jordina ens explica com va anar la comissió. En 
general, hi va haver nul·la receptivitat als arguments que hi vam plantejar. El vicerector va 
deixar anar que, per mantenir-se com a universitat d’excel·lència, no els feia res mantenir tots 
els catedràtics que faci falta a costa de llocs de treballs d’associats.
 
9. Sopar. Segons el doodle que vam fer, el dia més votat és dijous 21 de juliol. La Flor 
proposa un lloc gallec al Raval (com a alternativa, tenim un altre gallec que coneix el Martí a 
l’Eixample). De totes maneres, a part de quedar aquest dia, com que no podrem ser-hi tots, 
podem veure’ns altres dies per unes birres (y lo que surja). Demà mateix, a les 18h, hi ha una 
desfilada de moda precària a les 18h a plaça Universitat, amb motiu de l’ocupació de la central 
per part de la Barcelona Fashion Week. Qui s’anima a venir-hi de predoc precari i a fer unes 
birres després?
 
10. Continuïtat. Previsiblement la propera “assemblea” la farem amb alcohol i tapes al davant. 
Al setembre tornem amb força!


