Acta de l'assemblea extraordinària de 2 d'abril de D-Recerca
Lloc i data: Aula 101 de la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona, dia 2
d'abril de 2009, a partir de les 18:30 de la tarda.
Assistents:
•

Enric Rodríguez, president de D-Recerca

•

Alfredo Caro, secretàri de D-Recerca i representant de D-Recerca a la FJI

•

Noèlia Fernández, tresorera de D-Recerca i representant de D-Recerca a la FJI

•

Elena Franco, enllaç entre D-Recerca i UdG.doc

•

Meritxell Bernal, tresorera UdG.doc

•

Cristina Montañola, presidenta d'Abridoc i coordinadora de la campanya
No+becasxtrabajo de la FJI

•

José María Escartín

•

Gessamí Sánchez, contacte de D-Recerca a la comissió de movilitzacions de la
FJI. Membre de la comissió de contacte amb les institucions de la FJI.

•

Albert Miró

•

Anna Ramon

•

Bàrbara Albareda

Excusen la seva assistència:
•

Cristina Galván, membre de la comissió de mitjans de la FJI a D-recerca.

•

Ingrid Noguera

Continguts de l'ordre del dia:
- Activitats a Abridoc, UdG.doc, UB, UAB i No+BecasxTrabajo:
UdG.doc:
•

Acaben de fer l'últim número del seu butlletí, la preki.

•

Volen posar un fulletó explicant qui són i què fan a l'escola de doctorat de la
Universitat de Girona.

•

La seva exposició itinerant de pòsters (amb l'intenció de reivindicar la
importància que té la ciència al nostre país i denunciar la situació que viuen
actualment els investigadors en les fases inicials de la seva carrera) està ara
mateix al Centre Cívic can Ninetes de Girona.

•

Estan discutint la nova normativa de tesis per articles. Han demanat una reunió
amb el vicerrector de recerca.

Abridoc (UPC):
•

Estan treballant en l'Escola de Doctorat de la UPC. L'objectiu és organitzar
l'administració relacionada amb el doctorat per agilitzar tots els tràmits. Es farà
un contracte entre el doctorand i el seu director de tesi per estipular les feines
que es fan i la periodicitat de les reunions (que el doctorand no faci coses que
no li toquen i que el director estigui per ell). Que quedin clar els drets i deures
de les dos parts. També es farà un consell de doctorands, de manera que des
d'Abridoc es podrà accedir a tots els que estiguin fent el doctorat a la UPC; i
d'aquests, els que es vulguin implicar en les millores del col.lectiu investigador
de la UPC ho podran fer.

•

També estan treballant juntament amb el vicerrectorat de recerca en
l'organització de l'escola d'estiu de doctorat de la UPC. La intenció d'aquesta
escola és incentivar a la gent que ha cursat un màster per què facin el doctorat.

UB:
•

Es demanarà una reunió amb els nous vicerrectors d'estudiants i de recerca
per presentar-nos.

•

Col·lectiu APIF (antics BRD): van aconseguir gairebé tot el que demanaven
(equiparació del sou amb les beques FI de la generalitat i reducció de la
càrrega docent de 80 a 60 crèdits, a més de l'eliminació de l'obligació de fer
docència el primer any de doctorat). Però encara tenen coses a discutir i es
volen reunir en el futur amb els VR de la UB. Demanen que es tregui el requisit
de tenir un títol d'anglès per poder accedir un dels ajuts al personal investigador
en formació.

No+becasxtrabajo:

•

La Cristina ens introdueix la campanya.

•

L'Alfredo ens explica el cas del seu centre, l'IDIBELL. El 50% dels predocs del
centre són ISRR. Han amenaçat amb fer una denuncia a l'inspecció de treball, i
només amb això han aconseguit: que paguin una assegurança mèdica a la
gent que no té la SS i per les estades; 30 dies de vacances; que se'ls pagui la
meitat del preu dels cursos de doctorat i altres coses més. Estan molt contents
de com ha respost la gent, creant un gran col.lectiu sensibilitzat amb la
precarietat laboral. Encara continuen treballant.

•

Es constata la utilitat de les denúnices a l'inspecció de treball pels casos que
hem vist a la FJI.

UAB: no tenim contacte amb l'assemblea contra la precarietat. S'evidencia la
necessitat de posar-nos-hi en contacte de nou per treballar conjuntament.

- Jornades D-Recerca:
•

La gent de UdG.doc pregunten de què anirien aquestes jornades, ja que no
havia quedat ben explicat. L'objectiu és fer unes jornades de cap de setmana
d'àmbit català que ens formin sobre temes que ens interessin: drets laborals,
convenis col·lectius a diferents unis, carrera investigadora, etc.

•

Donat que no hem arribat a reunir tots els papers necessaris per obtenir una
subvenció que havíem demanat a l'AGAUR (tot i els esforços de l'Enric), es
decideix postposar la primera edició de les jornades formatives de D-Recerca
per l'any que ve. A més es suma el fet de que ara no disposem de recursos
humans per organitzar dites jornades.

•

La Bàrbara es compromet a fer una búsqueda de les subvencions que es
puguin demanar.

- Procés de Bolonya des del punt de vista dels doctorands
•

En José María Escartín fa notar que 1 any de màster no és una formació
adequada (seria molt millor el 3+2 que fan a la resta d'europa). Minvarà la
formació de cara al doctorat, ja que la meitat de l'any de màster és per fer el
treball de recerca...

•

L'alfredo fa notar que no està gens clar com es finançarà el primer any de
màster...

•

En general surten alguns temes, i per una altra banda, es comenta que a
alguna gent ens faria falta informar-nos una mica més.

•

Quedem que es farà una wiki per saber què (i com) es farà a cada universitat.

http://drecerca.org/tikiindex.php?page=(Proces%20de%20bolonya%20a%20les%20Universitats%20catal
anes
- Reunió amb el DGR (Direcció General de Recerca de la Generalitat de
Catalunya):
•

Sabem que la Generalitat apostarà per un 0+3. L'any de màster dependrà del
departament d'universitats.

•

Volen cedir la convocatòria d'ajudes predoc FI a les universitats, de manera
que serien aquestes qui convoquéssin aquests ajuts, juntament amb els ajuts
propis de cada universitat, unificant les convocatòries.

•

FI: Existeix el problema de que gent d'altres països venen amb expedients molt
alts (sumat amb que les universitats de les que provenen tenen un nivell molt
baix) aconsegueixen les beques FI mentre gent d'aquí es queda fora. La
Gessamí proposa fer una entrevista personal. L'Enric treurà a la llista el tema
de les avaluacions (vegeu el missatge que l'Enric ha enviat el dia 6d'abril a la
llista de D-Recerca).

•

BP: es decideix treure a debat a la llista de D-Recerca quina postura adoptem
respecte a la modalitat B (destinada a finançar a investigadors catalans a
l'extranger). Les postures que surten a l'assemblea són:
o

0+3 Però per fer això la Generalitat posarà requisits d'estil com el padró
o haver estudiat a catalunya);

o

2+1 Dos anys de post-doc a l'extranger i un any de retorn a un grup de
recerca Català, i treure el requisit del padró. S'opina que 2 anys és un
temps insuficient i que és probable que l'any següent la gent fingirà que
està a Catalunya, però continuarà a l'extranger.

o

Eliminar la convocatòria i crear un programa de retorn.

- Canvi de Junta Directiva:
L'alfredo Caro i la Noèlia Fernàndez dimiteixen de la seva funció de representant de DRecerca a la FJI. Aquest càrrec l'assumeix la Gessamí Sànchez, sempre que algú més

l'ajudi. Com que no trobem ningú més amb la disponibilitat suficient per fer de
representant, quedem que tots aquells que llegim la llista estatal de la FJI intentarem
cobrir aquesta funció i ajudar així a la Gessamí.
Composició de la nova JD:
President: Enric Rodríguez (UPC)
Secretària: Bàrbara Albareda (UB)
Tresorera: Noèlia Fernández (UB)
Vocals: Elisabet Capon (UPC) i Elena Franco (UdG)
- Torn obert d'intervencions
L'Enric proposa crear un correu compartit pels repres de D-Recerca, per què així
puguin veure clarament què ha llegit i reenviat cadascú. La Gessamí hi està d'acord.
Altra gent diu que això serà més cacau encara. L'Alfredo recorda que a org, cadascú
ha d'estar subscrit amb el seu correu personal.
Es tanca la sessió a les 20:30

