
Acta 14-5-2016 
 
Assistents: Carlota de la Presa, Mireia Sender, Mohamed el Jaanin, Miquel Debón, 
Mikey Muñoz, Tashi Lewis, Jordi Duatis 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
 
Benvinguda dels estudiants nous a l’ETSAV 
 
A l’acta de la setmana passada es va parlar de fer un acta de benvinguda 
conjuntament quadrimestre 1 i erasmus. Sabem que tant illionis com erasmus ja sel’s 
hi ha fet una petita introducció i “ tour “ per la universitat perpart de altres entitats de 
la ETSAV. 
 
Es van comprar per l’any passat cerveses però al final no es va fer el esdeveniment. 
Es debateix si es millor fer-la al mati o a la tarda. 
 
Es decideix que es farà la setmana del 19 de setembre. 
Es debateix entre l’horari de edc o a la tarda després de classe.  
 
Solució : dijous 23 a l’horari de edc 
- cartell penjat a aules _ Mireia 
- enviar e-mail _ Jordi 
 
 
Orador voluntaris : Jordi Duatis , Miquel Debón 
 
Becaris  
 
Encara el cde no ens ha comunicat els nous becaris perquè encara falten fer 
entrevistes. De moment els quatre més possibles ( Mohamed, Tashi , Jordi , Aitor ) 
estan presents a la reunió.  
 
El Tashi comenta que 15 hores de becaris creu que són poques si es volen fer coses 
interesants a la delegació a més a més de el que ja sempre es fa. 
 
La beca s’activa a partir del octubre per tant la feina de les taquilles s’haurà de fer 
abans. 
Ja han vingut estudiants a demanar la taquilla nova/renovació. 
 
Cde 
 
Hi ha una reunió del Concell de l’estudiantat el dissabte 17 de setembre , Campus 
Nord , Aula Àgora a les 10:30. 
 
Hi assistirà el Jordi Duatis i el Miquel Debón. 
 
Obertura del curs el 4 d’ octubre 
  



El Robert Brufau fa la obertura de aquest curs 2016-2017. 
Es proposa tornar a posar la llibreta de dedicatories per poder entregar-li al final de la 
conferència. 
 Es podria parlar amb els de consergeria perque el tinguin allà i que la gent pugui 
anar a escriure el que vulgui. S’haurà de fer un cartell al facebook per avisar a la gent 
de que el llibre estarà allà. 
 
La Mireia anirà a parlar amb ells per si els hi sembla bé tot plegat. 
Mohamed farà el cartell anunciant el tema. 
 
Reunió de cultura el 21 setembre a les 9:30 
 
Presentació de l’agenda de cultura. Assistiran Carlota de la Presa. 
 
Sopar erasmus el dia 23 de setembre 
 
El becari de internacionals ha demanat a la delegació el equip de so del cde i ens ha 
convidat a que si volem pàrticipar de alguna manera que l’informem. 
 
El Jordi Duatis farà els tràmits . 
 
Mikey Muñoz anirà al sopar com a representació de la delegació , s’encarregarà de 
parlar amb el Gerard. 
 
Open House 
 
Els de Open House s’ha posat en contacte amb la delegació per veure com 
promocionar més el esdeveniment per anbimar a la gent de la ETSAV que s’apunti. 
 
La delegació s’encarregarà de penjar al facebook l’anunci.  
Es farà avui mateix després de la reunió ja que corre pressa. 
 
CREARQ 
 
Jornades de CREARQ de conferències i tallers els 12,13,14,15 i 16 de octubre a 
Alcalà de Henares. Poden anar fins a tres representants de la delegació i entre la 
UPC i la delegació es paguen els gastos.  
 
El Mohamed ens informa que a la última avaluació acadèmica del juny passat es va 
comentar a que aquesta setmana potser no hi hauria classe , ja que el dimecres 12 
es festa i el dijous i divendres quedaven els dies penjats. Se suposa que tots els 
professors estan al corrent de això i que ho tindran en compte. 
 
El Jordi Duatis i el Mikey  Muñoz es presenten voluntaris i el Mohamed també voldria 
anar però ha de revidar horaris i acabar de confirmar el que es va dir a la última 
avaluació acadèmica. El Miquel també s’ho està pensan. 
 
Càrrecs de la DEAV 
 
 



Aquests són els càrrecs permanents : 
Delegat de centre : Mikey Muñoz 
Secretari: Paola 
Tresorer: Laura Lau 
Comissió permanent : Mikey Muñoz i Laura Lau 
Comissió acadèmica : Mohamed Jaanin i Dani Gòmez 
 
S’ha de demanar que els suplents puguin també anar a una reunió si el oficial no pot 
anar. 
 Estan marcats en vermell els que avui presents a la reunió han comunicat que no 
volen seguir en el càrrec en el que estan i amb verd els que han dit que volen 
renovar. 
 
Voluntaris : 
 
Delegat de centre : Jordi Duatis 
Secretari : Mireia Sender 
Tresorer : Miquel Debón 
 
Es demana al delegats que tenen un càrrec que es pronuncin dien si renuncien a a 
seva posició, en cas es farà un relleu de càrrecs sense la seva renuncia. 
 
Torn Obert 
 
El duatis va parlar amb el Juanma sobre el tema la proposta  de fotografia analògica i 
abans de tot s’hauria de buscar un grup de alumnes que estiguin interessats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


