
Reunió DEAV – 04.09.2013 

Assistents: Martí Obiols, Jordi Duatis, Míriam Robles, Anna Badia, Clara Rosell, Oscar Galeote, 
Alex Cuesta, Agustín F. Marín, Xavi Martín, Sara Ferran, Oriol Bort. 

Excusats: Miquel Resines. 

Ordre del dia 

1. Acte anterior:  L’Alex forma part de la comissió redactora del reglament DEAV 
però no consta a l’acta. 
   

2. Sortides i xerrades: 
 
- El Roger s’ha posat en contacte amb el Martí per tal d’intentar fer les activitats 

culturals de manera conjunta, aprofitant la proposta que se li ha passat des de la 
DEAV. A més també a proposat d’incorporar alguns actes més. 

 

Acordem acceptar la proposta per fer els actes culturals de manera conjunta. 

3. Dia i hora de la reunió: 
 
- El Martí proposa fer-la a l’hora de dinar. 

S’acorda per votació que les reunions de la DEAV seran Dilluns a les 14:30 a 16:00. 

 

4. Curset pels nous i ús del facebook: 
 
- L’Alex vol deixar clara la voluntat del curs i defensar el funcionament del mateix. 
- El Martí considera que si es diu que ell es fa autobombo del seu blog, ell considera 

que l’Alex ha fet el mateix amb el curset. 
 
S’acorda per votació que el Martí pot compartir en el seu nom les entrades del seu blog i que 
ell mateix pot compartir l’entrada a la pàgina. 
Hi han 3 vots en blanc: Alex, Míriam i Oscar. 



 

5.  Proposta Clara: 
 
- La Clara proposa fer un vídeo promocional de l’Escola, pensa donar més detalls en 

properes reunions per la falta de temps en aquesta. 

 

6. Resum reunió COAC LSP: 
 
- El Duatis ens informa que el vice-rector del COAC s’ha de reunir amb un membre 

important d’universitats. Que serà el 27 de Setembre al COAC i si cal que hi vagi 
algú de la DEAV. 

 

7. Delegats Q1, 3: 
 
- S’ha de parlar amb els delegats de quatrimestre 3 per veure com està la situació, a 

més s’han de decidir els delegats de quatrimestre 1. 
 
 

8. Festa Benvinguda?: 
 
- Es proposa buscar una data per una festa a razz o apolo, però no es concreta rés. 
 

9. Informacions diverses: 
 
 

10. Torn obert: 

 

 


