Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 02/17
Data: 4.10.2017
Hora: 10 hores
Lloc: Aula Graus
Assistents a la Junta
G. Llorente (com a Degà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
B. Cormand (com a Vicedegà)
T. Sauras (com a Vicedegana)
M. Aguadé
J.J. Alfonso
S. Balcells
M. Blas
S. Busquets
M. Calvo
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M Gorris

M. Jorba
J. Lloberas
D. López
S. Mañosa
E. Marrón
N. Masip
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
N. Roca
M. Salicrú
F. Villarroya
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: R. Araujo
Han excusat la seva absència: N. Hladun, G. Viscor.
Punt únic de l’ordre del dia:
1.- Sol·licitar la mediació URGENT internacional i la tutela de la Unió Europea en el conflicte
entre Catalunya i Espanya.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Sol·licitar la mediació urgent internacional i la tutela de la Unió Europea en el conflicte entre
Catalunya i Espanya.
El Degà inicia la sessió amb l’exposició de la carta presentada a la Junta pel seu debat i obra un
torn de paraules.
Dra. Gironès: comenta la importància de remarcar en el text de la carta les situacions de
violència policial de les forces de seguretat de l’Estat per fer un referèndum, així com introduir
el terme “urgent”. El Degà està d’acord i afegeix que es penjarà a la pàgina web de la Facultat
un escrit tranquil·litzant als estudiants internacionals de graus i màsters.
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Dra. Aguadé: comenta que caldria afegir “així com els drets fonamentals dels seus ciutadans”,
en el paràgraf 3 de la carta.
Dr. Villarroya: comenta que no tenim el compromís de la UB i afegeix que això ho hauria de
liderar la ACUP però no és així.
Dra. Giralt: suggereix enviar aquest text a la CEDB. El Degà esta d’acord i comenta que en
alguna altra universitat de l’Estat Espanyol, com és el cas de la U. Complutense de Madrid, la
seva degana ha elaborat un escrit de comprensió respecte la situació actual.
Es comenta algun detall més per part dels assistents a la Junta, a fi i efecte de concretar ben bé
el redactat de la carta i el text s’aprova per la Junta de la Facultat de Biologia.

I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 10:45h, de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Gustavo A. Llorente
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