
Acta 14-4-2016 
 
Assistents: Mohamed el Jannin, Marc Montoliu, Dani Gómez, Miquel Debòn i Tashi Lewis, 
Carlota de la Presa, Miky muñoz 
 
Excusats : Alex Cuesta i Miriam Robles, Martí Obliols, , Laura Lau, Ada Coll, Paola Busso,  
Redactat:  Laia  
 
Aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 
 
1- Presentació de la dele a QM1  
Posposem la presentació a dijous dia 21 d’abril. 
Ens comprometem a fer-ho Mohamed, Miquel Debón, Tashi i Laia. 
 
2- Concurs samarreta 
De moment, només s’han proposat dues samarretes. Hem d’incentivar la participació de 
més persones. 
Dani proposa incentivar amb PREMIS. 
Definim premis i els pengem per la uni i al Facebook. 
PREMIS: 
1r SAMARRETA, LLIBRE PRESSUPOST  MAXIM 30 EUROS Graphic anatomy o Made in 
Tokio bow-wow, UN CUBATA 
2n SAMARRETA I MOLESKINE AMB BOLI, una birra 
3r SAMARRETA, BOLIS XULOS, una birra. 
Becaris fan cartell i penjen per la uni i facebook sobretot. 
Tashi proposa afegir a les bases que aquesta samarreta s’ha de pensar que representi a la 
uni i que es portarà tot un any, cara l’any que ve. 
 
 
3- Illinois 
Algú hauria d’anar a parlar (un parell o tres de persones) amb la coordinadora d’Illinois. 
La idea seria pensar activitat per ajuntar-nos més Illionis i ETSAV. 
Potser seria més de cara l’any que ve però ens hauríem de reunir la setmana que ve. 
La setmana que ve: Laura Lau, Miky, Dani Gomez. 
Miky s’encarrega de fixar dia i hora. 
 
4- Fiança taula calcar i Llista negra 
Estem cansats que deixem les taules de calcar i no les tornin. 
Proposem que es pagui una fiança de 5 euros, si la deixen a consergeria i a la Dele es 
torna, si l’abandonen, no. 
Farem una llista de la gent que no torna coses per tenir-ho en compte quan els hi deixem 
més material.  
Ho farem a partir de l’1 de maig 
Ara per ara, quan la gent la demani, la deixem i avisarem que, a partir de l’1 de maig, 
s’haurà de pagar. 
Ens hem de comprometre tots a apuntar el material a la carpeta taronja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5- LA FESTA  
 
1.POLIKLIN 
Pressupost PoliKlin 574  euros 
Un bany, urinari i pica 524 euros 
El Tashi tornarà a demanar pressupost sense pica i mirarem de comprar-lo perquè surt a 
150 euros. 
 
2. MORITZ 
Tashi tornarà a demanar a Moritz el que vam agafar l’any passat i agafarem 5 barrils més 
dels que vam consumir l’any passat. 
 
3.Equipo cabanya 
Anirem la dele a parlar amb la Mercé, Micky Muñoz, la Laia i la Carlota l’acompanyen. 
Demà divendres al matí anem. 
 
4.Serguretat 
Decidim que no cal seguretat per la festa de primavera d’aquest any. Si es lia, l’any que ve 
l’agafem. 
 
5.MENJAR 
La setmana que ve portarem proposta de menjar per oferir a la festa al migdia i a la nit 
 
6.MÚSICA 
La Laia te dos dj, un per punxar de 8 a 12 (MIkathedog, els mateixos que a tardor) i una 
altra de 6 a 7 o de 7 (a la Natalia, de la uni que punxa musica brasilera). 
 
7.TASQUES 
La setmana que ve, tots amb agendes, ens haurem de responsabilitzar de les tasques de 
la festa, és a dir, definir un responsable per a cada grup de voluntaris. 
 
8.VOLUNTARIS 
Farem una graella de voluntaris, amb el mateix sistema que la festa de la tardor per a 
diverses tasques de la festa. 
 
A part de tot això, tots ens hem de preocupar per: 
TROBAR UN EQUIP DE SO  
per PENSAR una TEMÀTICA QUE ENGLOBI LA SETMANA DE LA FESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


