
Acta Reunió delegació 11/11/10 

Assistència: Marc Alís, Carles Cruces, Pol Foreman, Miquel Muñoz, Martí Obiols, Juan Miguel 
Pla, Xavi Requena, Diana Ros, Agustín Marín (convidat). 

- Debat sobre la reunió amb el Comercial d’Universitas d’ahir (el del bar). Temes que es 
van comentar:  

o Microones al bar. 
o Creació d’un (o dos) plat del dia. 
o Suc natural. 
o Baixada de preus, ofertes. 
o Mes taules. 
o Demandes: Oli i vinagre/ coberts/ respectar zonificació bar. 
o Obertura del bar els caps de setmana de TAP. 
o Quantitats dels menús. 

- Ruptura del microones nou – campanya de conscienciació. 
- Disponibilitat de Claus de la DEAV per als delegats, becaris… 
- Representants dels estudiants als Departaments: Alex i Pol. 
- Viatge de la Delegació al gener. Propostes: 

o París: es barat i el Martí se la coneix. 
o Londres: és car i s’ha de fer tot de nou. 
o Berlin: barat. 
o Zona Suïssa: en autocar i anar fent ruta. Transport barat. Visita per “freaks”. 
o Amsterdam: es molt còmode. Es petit. 

- Conclusió: Amsterdam i Suïssa finalistes!!!! 
- Tema escapades: el Brufau s’ofereix a guiar-nos per Sta. Caterina i la Filmoteca de 

Catalunya. Es decideix que es farà l’11 de desembre. 
- Concurs de taquilles/ carpa pel bar. 

 

 



Acta Reunió delegació 16/11/10 

Assistència

 

: Pol Foreman, Miquel Muñoz, Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Xavi Requena, Miquel 
Resines, Alex Cuesta, Aldric Rodríguez, Lluís Pallarès, Carles Cruces, Marina Martínez 

Temes tractats

1. Proposar al centre de càlcul de crear una entrada de la DEAV com a assignatura a la web de 
la universitat. 

: 

 
2. Sofàs de la Delegació. Tenim descompte del 35% als sofàs de l’Ikea. L’escola només 

proporciona 600 euros finalment.  Amb aquests 600 euros l’escola pagaria gairebé 5 sofàs , 
nosaltres només n’hauriem de pagar 3 més. Per aquesta raó es proposa també canviar els 
“sillons” que tenim a l’escala nord (“sillons” individuals, 3 o 4). S’acorda mirar-ho 
posteriorment i parlar-ne via mail. Per tal de fer més justificable el “gast” de l’escola el 
Martí proposa que ho paguem tot nosaltres i que l’escola ens pagui 600 euros en altres 
assumptes més justificables que no pas uns sofàs. 

 
3. Càrrecs de la junta d’Escola; 

 
- El Martí, l’Aldric i l’Alex ocuparan els tres llocs de la Comissió permanent. El Martí com 

ha titular i l’Aldric i l’Alex conjuntament com a titular i suplent. 
- Pel que fa a la Comissió acadèmica el Martí i el Lluís seran els titulars i el Xavi i l’Alex  els 

suplents. 
- Com ha suplent de la comissió de Lliure elecció  s’hi posarà l’Alex. 

 
4. Viatge del Febrer; 

 
Amsterdam: 120 euros el vol / 25 euros la nit (en  un hotel)  Amsterdam 250 – 300 Euros. 
Suïssa: Pendents del cost del autocar, contem per això 150 euros per cap / 35 euros la nit 
 400 Euros (són especulacions). 
 

5. Visita a la Filmoteca per confirmar (per part del Brufau)  el dia 11 de desembre. 20 per 
Vallés i 20 per Barcelona. Cost de la sortida: 5 Euros. 

 

 

 



Acta Reunió delegació 23/11/10 

Assistència

 

: Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Xavi Requena, Miquel Resines, Carles Cruces, 
Marina Martínez, Diana Ros, Pep , Marc Alís 

Temes tractats

1. Reformes a la DEAV: falten unes prestatgeries. A tothom li sembla bé la nova 
disposició 

: 

2. Obertura del bar el dissabte 27 de novembre: No podem garantir 100 persones. El 
diumenge no s’obre. Es veu molt arriscat obrir un dissabte per dinar per la falta de 
gent. S’acorda obrir si és possible dissabte de 2h a 7h pm, amb plats freds i preparats i 
entrepans. Proposta del Pep per facilitar oli als estudiants sense pagar  col·locar-los 
al costat dels microones. Ni de conya posar microones al costat del bar. 

3. LipDub UPC: A nivell d’UPC s’està organitzant un LibDub per crear sentiment UPC i 
fomentar el coneixement de les delegacions, etc.  El Micu s’encarregarà dels cartells a 
nivell d’UPC en les seves hores de becari. 

4. Viatge: Es vota ajornar el viatge del febrer i preparar un bon viatge al juny. Això 
succeeix degut a  que Suïssa no és veu factible i Amsterdam no hi està tothom d’acord. 

5. S’ajornen per la setmana que ve els temes del Pla d’estudis, el PFC i la junts d’escola 
6. Dijous/Divendres es van a comprar els sofàs. Es necessita gent per anar a l’Ikea i 

després per muntar-los a la universitat. 
7. El Brufau encara no ha determinat data per a la sortida a la filmoteca. 

 

 

 



Acta Reunió delegació 23/11/10 

Assistència

 

: Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Xavi Requena, Carles Cruces, Marina Martínez, 
Diana Ros, Aldric Rodríguez, Agustin 

Temes tractats

1. Nou Pla d’estudis;  Demà divendres 3 a la junta d’escola s’han d’aprovar els 
quatrimestres 7,8,9,10. Es decideix aprovar els quatrimestres que s’han estipulat en la 
pestanya enviada per la Maria Congost. 

: 

2. Fase Selectiva del Pla Nou;  La Fase Inicial durarà 4 quatrimestres. 
3. Lip Dub: Primera reunió de la comissió. Avui a les 7:30 a Barcelona. D’aquí poc es 

començaran a penjar cartells per que vingui qui vulgui. 
4. Sortida a la Filmoteca i al Mercat de Santa Caterina: La delegació de Barcelona 

s’encarrega d’escollir el local on fer la xerrada. Se’ls proposarà fer-ho en una facultat 
de la UB propera ja que la opció que ells han trobat a Fontana és molt poc operatiu. 

5. Xec regal del Ikea de 220 euros:  Ens van fer més descompte del inicial al Ikea, i ens van 
donar un xec regal de 220 euros, s’ha de pensar en que gastar-lo. Els que van anar a 
comprar els sofàs al Ikea (Xavi, Martí i Carles) van pagar el dinar al mateix Ikea amb 
diners de la delegació  Es demana la opinió i tothom esta d’acord en gastar aquests 
diners de la delegació. 

6. Enquesta del serveis de l’escola 
7. Membres al Consell d’estudiantat; Es necessiten dos membres per anar-hi. 

 

 



Acta Reunió DEAV – 9/12/10 

Assistència:  

Martí Obiols, Xavier Requena, Pol Foreman, Juan Miguel Pla, Miquel Muñoz, Carles 
Cuesta, Marc Alis. 

Temes tractats: 

1. Discussió d’on i quines taquilles posar: Es posaran al final de la sala del sofàs i al 
pas per accedir-hi. 

2. Recordatori que els membres de la junta d’escola han d’anar a votar a 
secretaria. 

 



Acta Reunió delegació 23/11/10 

Assistència: Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Xavi Requena, Marina Martínez, Lluís Pallarès 

Temes tractats

1. Visita a la Filmoteca: Va anar prou bé 

: 

2. Viatge a Amsterdam: De moment no  hi ha gaire gent apuntada (3persones) 
3. Ajudes Univers: Ja s’han cobrat els 365 Euros de les ajudes d’univers després de la 

justificació de l’any 2009-2010 
4. Taquilles: S’espera saber alguna cosa de les taquilles aquesta setmana, un cop es parli amb 

direcció. Fins al quadrimestre que ve no hi hauran taquilles noves. 
5. Projecció del partit del Barça: Tot un èxit. 

6. S’ha mort el gat del Bar!!! 
7. Recollir els plats dels altres estudiants del pis de dalt: Es decideix que això  no és 

responsabilitat nostre i que cal fomentar el civisme dels estudiants, fet que hauria de fer el 
bar, demanant sisplau que  es tornin els plats. 

8. Es decideix parlar amb els de Barcelona per seguir fent sortides conjuntes però amb la 
organització de les dues escoles per parts iguals. 

9. Torn obert de paraules sobre el preu de la futura residència, que començarà a funcionar el 
setembre del 2011. 

 

 



ACTA -  17.02.2011 
Ordre del dia; 

1. 
 
Organització xerrada sobre aliments de proximitat 

Donar suport al “menú verd” (menú amb aliments propers de catalunya, de 
baixa quatitat carnica, etc...) que s’ofereix al campus nord. Xerrasa sobre els 
alments, aprofitar els aliments propers per aixi reduir emissions, etc... 

 
La xarrada s’oferirà el dimarts 1 de març. 

2. 
 
Organització xerrada sobre objectius professionals 

 

Fer una xarrada sobre com afrontar un possible futur professional a càrrec de 
Ramón Pujol, de l’empresa FORMA-TECH, per així potenciar un curs que 
imparteix a la universitat autonònoma. 

3. 
 
Becaris, tasques fetes i per fer 

4. 
 
Sortides pota negra 

 

Començar per una sortida al Walden i posteriorment anar mirant altres 
possibles sortides. Fer-ho conjuntament amb Barcelona. 

 
Proposta per fer-la el dissabte 19 de març. 

5. 

6 de Maig. 

Data festa de l'escola 

6. 

             
 

Festa de l'escola 



ACTA 24.02.2011 

Marti Obiols 

Assistents: 

Xavi Requena 

Alejandro Fernández 

Juan Miguel Pla 

 

Miquel Muñoz 

Lluis Pallarès 

Marina Martínez 

Miquel Resines 

Aldric Rodriguez 

 

 

1. Ahir es va celebrar una reunió del consell de l’estudiantat, on les delegacions van 
passar a tenir dos vots. Es el màxim òrgan de representació dels estudiants a nivell 
UPC. Els representants son l’Alex i l’Aldric. Només hi va assistir l’Alex. L’Aldric es va 
excusar. 
L’Alex dona la seva opinió sobre la reunió, una opinió favorable on s’hi recomana anar. 
Es va anunciar que el consell d’estudiantat va entrar a formar part de la CREUP 
(Consejo de Representantantes de Universidades Publicas (Espanya)). També es va 
informar sobre el tema d’estatuts i es va aprovar la CAED (Comissió d’afers econòmics 
de delegacions). 
 
Amb la  CAED les delegacions poden presentar projectes i cobraran per objectius. [Per 
tal de veure la normativa de la CAED dirigiu-vos a un mail enviat des de la DEAV 
aquesta setmana]. Es decideix votar pel dia 26 per fer la CAED, faltarà el vot de les 
altres delegació per confirmar-ho. 
 

2. Sobre el tema de CREARQ, que va ressorgir la setmana passada a causa d’una acta 
enviada per la Delegació de Barcelona, en parlarem un dia que hi sigui present el Pol 
Foreman, que és el delegat, conjuntament amb altres, que hi ha estat més posat. 
 

3. El Miquel Resines proposa posar una temàtica a la festa, concretament proposa la 
temàtica de Homeless, donada la situació laboral actual. 
 

4. El Marti proposa una series d’activitats que ens comportin costos 0 durant la setmana 
de la fest. Alguns exemples són conferències amb arquitectes reconeguts durant les 
hores EDC, o passar series o pel·lícules algunes nits. El Miquel Resines i la Marina 
opinen que durant les hores extres, és a dir, dies per la tarda, quan no hi ha classes, hi 
haurà molt poca afluència. Per altre banda s’està d’acord amb fer conferències amb 
arquitectes reconeguts. Es proposa fer una barbacoa el dijous. Es decideix seguir-hi 
pensant per si sorgeixen propostes per la setmana següent. 
 



5. Pel que fa a la samarreta de la Delegació d’aquest any, es discuteix si val la pena fer-les 
degut al fracàs de l’any anterior. Es discuteix també com decidir les samarretes amb 
possibilitat de guanyar el concurs, altre vegada per no repetir “ETSAV AL POU”. El 
Marti proposa que sigui la delegació qui decideixi, descartant al inici algunes 
samarretes i designant les que van a votació. L’altre proposta és fer un jurat de 
samarretes amb gent de cada quadrimestre que fe una preselecció de sis i finalment hi 
hagi una votació popular. 
 

6. Tema sortides: Sembla que en principi si que és poden visitar el despatx del Bofill i el 
Walden. La visita al despatx d’en Bofill ha de ser un dia entre setmana, és proposa que 
sigui dijous tarda o divendres. 
 

 



Acta  10/03/2011 

Assistents: Xavi Requena, Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Alex Cuesta, Pol Foreman, 
Miquel Resines, Miquel, Lluís Pallarès, Marina Martínez. 

 

1. Excursió Bofill 

 

 S’ha quedat el divendres següent a l’estació corresponent davant del Walden. Hi haurà 
una persona del despatx que ens l’explicarà l’estudi. Pel que fa al Walden ens 
l’explicarà un veí de l’edifici. La part arquitectònica la farà el Martí de 4 a 4:30h. Les 
inscripcions seran de 15 persones per universitat i s’obriran el dimarts a les 8:30 fins que 
s’emplenin. Es demanarà nom, el telèfon i el mail, i l’excel per apuntar-ho estarà al mig 
de l’escriptori de l’ordinador. Es cobraran 5 euros per persona i es permetrà apuntar 
només a una persona més no presencial. Amb els diners recollits es regalarà una 
ampolla de vi a la gent que ens ho explica, a tothom menys al Martí.  

2. Canvi de web de la DEAV 
Es proposa canviar de programa per fer la web, ja que el seu rendiment últimament no 
és el desitjat. El programa que es vol instaurà és el que utilitza la UPC, i es diu Genweb. És 
molt i molt fàcil d’utilitzar, ho podria fer servir, qualsevol becari. 
 

3. Pesca de representants del Q1 
El Pol proposa no agafar ningú del Q1, perquè encara no saben la feina que tindran. El 
Martí diu que és necessari a causa de la normativa nova de la UPC, hi ha d’haver un 
representant de cada quatrimestre. El Martí i l’Alex se’n encarregaran aquesta tarda. 
 

4. Sectorial de Granada de 18-19 de març. Relacions amb Espanya. 
Petit resum: la gent a la última reunió va acabar molt enfadada. El Martí  proposa no 
anar-hi, per causa de diners i també perquè al no formar part de CREARQ no podem 
votar, només opinar. El Pol també opina que potser no valdria la pena, ja que els 
conferenciants, segons el Pol, són gent que no parlen amb propietat i són d’aquells que 
creuen que els arquitectes ho saben tot. Es decideix, per votació, no anar-hi. 
 

5. Ampliació biblioteca 
Ja està acabada la part nova de la biblioteca. La universitat ha decidit no obrir la part 
nova fins que la UPC no hi col·loqui un elevador. El Martí proposa que els estudiants fem 
pressió perquè s’obri, ja que és un espai nou, en el qual s’hi està bé i significa més espais 
pels estudiants. La gent s’hauria de comprometre a recollir els llibres. Es proposa 
fomentar les queixes, ja que així potser la UPC posaria amb més pressa l’elevador. 
Aquesta campanya de queixes és faria mitjançant la recollida de firmes contra la UPC. 
Engeguem la campanya, la Marina se’n ocupa i el Micu fa el cartell. 
 

6. Primera proposta de sol·licitud de diners de CAED 
S’ha d’anar a la reunió a votar. Els representants amb vot són l’Alex i l’Aldric, els que hi 
haurien d’anar, per tant, són ells DOS, els DOS, ja que sinó es perdran els vots de la nostra 
delegació i això podria afectar a l’economia de la DEAV.  
S’han de proposar activitats o equipaments per demanar diners a al CAED. El Martí 
proposa demanar una impressora A1. Es proposa també fer un concurs entre estudiants 
per projectar una carpa per cobrir la terrassa del bar, els diners per construir-la els 
trauríem de la CAED. 
 
 

  



 
7. Festa ETSAV 

Pel que fa a la samarreta i les dates, l’11 d’abril s’hauria d’enviar la proposta a la 
copisteria. La proposta hauria d’estar oberta del 4 al 10 d’abril. La màxima data 
d’entrega seria el 3 d’abril. Es queda obert el tema de com decidim la samarreta. 



ACTA  de la Reunió 17/03/2011 

Assistentes: Martí Obiols, Alex cuesta, Miquel Resines, Xavi Requena, Aldric Rodríguez, Marina 
Martínez, Pol Foreman, Juan Miguel Pla. 

1. Proposta per gastar diners a l’Ikea 
Es proposa comprar tres blocs de dues taquilles de l’Ikea. El preu de cada bloc de 
taquilla són aproximadament 73 Euros. Comparat amb les altres taquilles que havíem 
mirat són un pèl més barates. 
El problema, és si val la pena gastar-se aquests diners amb taquilles o gastar-los amb 
materials per a la festa. El Martí proposa que ens informem ha veure si hi ha algun lloc 
amb taquilles en desús que ens les puguin regalar. Es decideix en anar al Ikea a buscar 
coses per la festa o alguna cadira per la delegació, això si, el Pol proposa que siguin 
plegables per no ocupar més lloc. 
 

2. Visita a la DEdAB 
Es decideix fer la visita un dijous, encara a concretar (segurament el 24 o el 31 de 
Març) 
 

3. Proposta CAED 
La proposta del Martí consisteix en demanar pressupost de les següents quantitats i 
per als següents punts:  
 700 Euros per la samarretes 
200/300 Euros per un altre fons per al plató fotogràfic de color verd o blau 
Demanar un tècnic de so per als grups de música que assisteixin a la festa. 
Entre tots, s’acorda no demanar un tècnic de so per la festa degut a que per la tarda 
els d’univers ocupen l’escenari, per tant no hi podran tocar grups a sobre, s’hauria de 
buscar un lloc alternatiu. 
S’acorda doncs, demanar uns 700/800 euros per una impressora. 
 

4. FESTA 
Pel que a les samarretes, el Martí comenta que entre la copisteria i el lloc on es feien 
anteriorment no hi ha una diferència econòmica massa gran (20/30 euros), i per tant, 
es podrien fer als dos llocs. Per votació, es decideix fer-ho a l’escola.  L’Alex proposa 
mirar el preu per llogar un parell de portaries per fer alguna cosa al mati per al dia de 
la festa. 
 

5. Informacions diverses 
S’explica que és el que ha passat aquest cap de setmana anterior, la raó per la qual es 
tanca aquest cap de setmana. L’Alex demana que no es digui que són les mateixes 
persones les que han realitzat els dos fets que han estat la raó pera  tancar l’escola. 



Acta  10/03/2011 

Assistents: Xavi Requena, Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Alex Cuesta, Miquel, Marc, 
Miquel Resines, Marina Martínez. 

1. Xerrades Ramon Pujol 
Es vol organitzar unes xerrades d’orientació. La idea seria fer-ho en un EDC, una 
petita presentació, aviam si tingues èxit, i aleshores trobar una formula per fer el 
curset. 
La Sala d’actes esta bastant completa, l’Alex preguntarà aviam si trobem una 
data que funcioni. Es prefereix que sigui dimarts i no pas dijous. 
 

2. Calendari ETSAV 
Propostes per fer activitats per augmentar la cohesió entre alumnes de la UPC. 
El Martí proposa un calendari eròtic, hi hem de reflexionar. 
 

3. UNI 24h 
Extraoficialment li ha arribat la informació al Martí de que la UPC vol tancar les 
universitats fora de l’horari lectiu per tal de reduir el consum. De moment no hi 
podem fer res, ja que no és una informació oficial. L’Alex proposa fer d’aquest 
problema una virtut, fen petits pamflets que li preguntessin al estudiant “Vols 
que torni a passar!?” per així incentivar la revelació dels estudiants davant 
d’aquest possible futur. 
 

4. 
 
CAED, us adjunto la proposta que he enviat al final 

5. Tema impressora 

 

El Xavi proposa canviar la impressora per una oferta del Media Markt que 
només està disponible aquesta setmana. 

6. Taquilles noves i diners que ens deu la escola 

 

El Martí creu pertinent que l’escola ens compri les taquilles. L’Alex diu que per 
part seva no perdonaria el deute, sinó que el mantinguem per a un futur. El 
Martí ha mirat més taquilles, i n’ha trobat unes que podrien estar bé, i són 
bastant més barates. El Martí proposa posar dos blocs a la zona del microones, 
on abans hi havia les maquines de begudes. El Juanmi i l’Alex proposen que es 
miri primer si hi ha un lloc millor. 

 

Per altre banda, el Juanmi pregunta perquè estan tapats els lluernaris del 
microones i perquè no es treuen. El Martí proposa fer una petició per que es 
destapin els citats lluernaris. 

7. Propera Excursió 
Es proposa buscar lloc per complementar la visita al cementiri d’igualada.  
Es proposa fer-la el 16 d’abril. 
 

8. Justificació becaris 
Els becaris han de preparar la seva justificació de cara a la UPC per demanar 
les beques de l’any vinent. 



9. Tribunal samarretes 
S’ajorna per parlar-ho amb més temps. L’Alex proposa que en el tribunal hi hagi 
gent dels tres estaments de l’escola. 
 

10. Escalímetre 
El Martí proposa fer l’escalímetre abans d’hora perquè possiblement seria el 25é 
any consecutiu que guanyaria el Brufau, qui va comentar fa dos anys, que 
voldria fer-se un escalímetre d’or el 25é any de guanyar-lo. Seria doncs per 
donar-li temps al Brufau per fer-lo. 



ACTA 31-03-2011 

Assistents: Juan Miguel Pla, Alex Cuesta, Diana Ros, Miquel Muñoz, Xavi Requena, Marina 
Martínez, Pol Foreman 

1. Espanyes 
S’està d’acord en enviar aquesta carta a la sectorial, definit com se’ns ha tractat. El Pol 
farà un primer esbós per acabar-lo de determinar. 
Els presents estem d’acord en mantindre contacte amb les sectorials, estar informats i 
fer-ne el  seguiment. L’Alex opina que com a mínim estar informats, i després el fet de 
anar o no anar dependrà de cada sectorial, el lloc on es faci… 
 

2. Sectorial aquí al Vallès 
El Juanmi opina que el fet important és la possibilitat de que es faci una sectorial a 
casa nostra, més que no pas quan es faci. S’està d’acord en el fet de fer una sectorial al 
Vallès, el Miquel proposa que es faci al juny, un cop passats les entregues i els 
exàmens. 
 

3. Qüestió Juanmi 
El Juanmi fa una proposta per pintar en el pàrquing, un camp de futbol7 oficial i un 
camp de bàsquet. Això comportaria carregar-se una jardinera  i els arbres que hi han 
en aquesta (les jardineres transversals que separen les places de pàrquing). No seria 
una important operació econòmica i el Charly afegeix que Univers estaria disposat a 
invertir-hi. El camp es podria usar en dies de partits, o a al festa, o als caps de setmana, 
només s’hauria de regular que la gent no hi aparques a sobre; i quan no s’utilitzés s’hi 
podria aparcar. 
En Charly buscarà amb quina inversió es podria contar per part de l’Univers. S’ajorna 
per poder reflexionar-hi i parlar-ho un dia que hi hagi més gent. 
 

4. Fins quan deixem la votació de la festa 
L’Alex proposa buidar-la per que no hi hagi desaparició de vots.  S’està d’acord amb 
l’Alex, que s’encarregarà de buidar-la en breus. S’està d’acord en deixar la votació fins 
al dijous vinent. 
 

5. Comissió de la Samarreta 
El Pol opina que al comissió només ha de servir com a revisió econòmica de la 
proposta de samarreta. Aleshores, es decideix que els becaris, que s’encarreguen 
d’obrir el correu i els delegats que hagin vist el correu i/o sàpiguen de qui són les 
samarretes han d’estar fora de la comissió. S’està d’acord en que 5 persones formin 
part de la comissió, es comenta que podrien ser l’Alex Cuesta, el Marc Alís, el Miquel 
Muñoz , l’Aldric Rodríguez i el Lluís Pallarès, sempre que hi estiguin d’acord, se’ls hi 
enviarà un mail amb la informació necessària. 
 

6. Samarreta, on fer-la 
S’ajorna el tema a falta del pressupost 
 



 
7. Coberts del bar 

El Pol s’encarregarà de fer un cartell aquesta tarda. 
 

8. Campanya per l’elevador 
L’Alex opina que en aquest fet es podria utilitzar el mail massiu per informar a tothom. 
El Juanmi s’encarrega d’escriure un text per al mail i la Marina de fer el cartell. 
  

9. Assumptes de tràmit 
 

10. Torn obert de paraules 

 

 

 



Acta  07/04/2011 

Assistents: Martí Obiols, Juan Miguel Pla, Alex Cuesta, Miquel Muñoz, Miquel Resines, Pol 
Foreman, Xavi Requena, Marina Martínez. 

1. Reunió Beques CdD 
Serà el 30 d’abril, però encara està per confirmar. 
 

2. Becaris i informe 
S’ha de fer l’informe de cada becari. Cal posar una copia del contracte de 
becaris.  
 

3. Excursió al Cementiri d’ Igualada organitzada per la DEdAB 
La delegació de Barcelona està organitzant una excursió al cementiri, amb 
data encara per confirmar. Farien 30 i 30 alumnes, i ja tenen un professor per a 
l’explicació. 
 

4. Xerrada de Ramon Pujol 
Prevista per al dia 26 d’abril, un dimarts. 
Curset de “COXING” per alats empresaris que el sr. Pujol ha redireccionat. 
L’Alex ho recomana tot. Un becari s’haurà d’encarregar de fer la publicitat 
corresponent. 
  

5. Lip Dub ETSAV 
El Charly i al Pau se’ls hi va ocorre fer un Lip Dub de  l’ETSAV, amb la cançó de 
Queen  Don’s stop me now. Plantegen agafar gent com a coordinador d’un 
petit grup per que s’encarreguen d’una part de la cançó. Volen estrenar el Lip 
Dub el dia de la Festa.  
 

6. Campanya publicitat DEAV, ENGANXINA! 
Fer una campanya de publicitat mitjançant enganxines per enganxar-les a tot 
allò que ha comprat la delegació amb els diners de tothom, per que així al 
gent sàpiga on s’inverteixen els calers. El Martí proposa posar els quantitats de 
cada element, però el Miquel, el Juanmi i la Marina pensen que no és 
necessari.  L’eslògan hauria de ser quelcom :”Comprat amb els diners de tot”. 
Un becari se’n hauria d’encarregar. 
 

7. Pista poliesportiva 
El Martí proposa fer la mida mínima reglamentaria per la pista. L’Alex recorda 
que la pista es podria desplaçar per no ocupar l’accés principal. 
El Martí comença a tractar el tema econòmic. Explica que s’hauria de fer per 
nosaltres mateixos, ja que la UPC no estaria disposada a posar diners amb això, 
si més no, a curt termini.  Això suposaria molta feina i una inversió de diners. El 
Martí posa presa, perquè opina que amb l’equip directiu actual és més o 
menys factible, mentre que amb els possibles equips directius futurs és molt més 
difícil. La idea és vendre això com a  un cost 0 per a la UPC o l’escola, sinó que 
ho han de fer els estudiants. L’Univers i al Delegació podrien posar-hi diners. Per 
8 vots a favor i 1 en contra, s’aprova la Proposta del camp e LOW COST. 

 



8. Festa 
Gots: Queden quasi bé 1000 gots de l’any anterior, el Martí pregunta si cal 
demanar més gots. S’acorda de fer un encàrrec de 450 gots. Amb 6 a favor, 2 
en contra, i un en blanc, s’acorda canviar el color del gots. 
Estaria bé augmentar el nombre de barrils a 25 (l’any passat teníem 16). També 
hauríem d’augmentar els tiradors a 4 (l’any passat teníem 2) 
El Martí proposa fer una nit de concerts 
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