
Acta 11-1016 
 
Assistents: Mohamed El Jaanin, Miquel Debón, Jordi Duatis, Martí Oviols, 
Aitor Aboy i Mikey Muñoz. Excusats: Mireia Sender Redactat: Jordi Duatis 
 
Acta anterior 
S'aprova l'acta del 7/10/16 
 
Festa de Tardor 
El Martí proposa que la delegació realitzi la festa, però que es mogui al hall de 
la universitat. Es podria ocupar una planta o dos (ocupant també el vestíbul de 
direcció) depenent del volum de gent. 
 
Aquesta opció facilitaria el muntatge i desmuntatge de la festa, ja que només 
s'hauria de moure les maquetes i no s'haurien de pujar a mà les barres o els 
barrils amb l'ascensor. Es valora que en aquest cas s'encarregaria al 
distribuïdor de Moritz tota la beguda i no es compraria per separat, per tal de 
facilitar les comandes i aconseguir més barres i només nevera. El Aitor, el 
Moha, el Miquel s'apunten a aquesta proposta i volen tirar-la endavant. 
 
        Correbirres 
Proposen encarregar-se de la part de l'espectacle i no del 100% de la festa, els 
agradaria fer la festa a l'exterior, amb gimcana, concerts i més activitats. Al 
parar-los de tema fred i soroll contesten que els semblaria bé fer-ho un horari 
de dia (com a primavera) per a poder-ho fer a l'exterior. 
 
També els semblarà bé que la barra la portin els del màster i ells dur a terme la 
dinamització, tot i que voldran encarregar-se de gimcana a nivell d'inversió i 
guanys. 
 
Respecte la responsabilitat i recollida, veuen que els caldrà aconseguir més 
voluntaris per poder fer una recollida efectiva i què no es dilati com a la festa 
anterior. 
 
Se'ls proposarà l'oferta al grup de màster, tot i que no s'acaba de confiar en el 
seu compromís a l'hora de recollir. 
 
S'acordoa posposar la festa cap a finals de novembre per tenir temps a valorar 
les nostres possibilitats. Es preguntarà a direcció si és podria fer la festa al hall i 
es deixarà fins a la setmana que ve perquè el grup de màster faci la seva 
proposta 
 
Canon 
Canon ha enviat una email a Patrimoni on es proposa baixar a 0,03c 
(actualment 0,05c) la còpia d'impressió en les publicacions obligatòries (els 
dossiers de les assignatures), però posa com a condició, que ells imprimiran 
prèviament dossiers per a un 65% dels matriculats i si no s'arriben a vendre els 
pagarà la delegació. 
 
Tant direcció com la delegació estem en contra d'aquesta proposta, es proposa 
tant parlar-ne al CDE com contestar a direcció amb la nostra posició. 



 
Departament de tecnologia 
L'escola de Barcelona ha contestat amb el següent text: 
         
Estimats companys, 
acabem de tenir eleccions i la setmana que ve decidirem els representats que 
van a cada departament. Ens sembla perfecte que hi assisteixi un estudiant de 
ETSAV.  
 
Per altra banda també ens agradaria tenir feedback sobre el que succeeix a les 
juntes i reunions d'aquest departament, ja que te una forta influencia a ETSAB 
És per aquesta raó que hauríem de parlar de coordinar-nos d'alguna manera. 
 
Tot i que la solució efectiva i lògica es que ens deixin tenir dos representants a 
la junta ja que som dos escoles d'arquitectura, es a dir, que hi estiguin 
representats directament els alumnes de les dues escoles, (aplicable a tots els 
departaments, muajajaja). Que dieu? 
 
Es valora que està molt bé que Barcelona faci aquesta proposta, però mentre 
no és canviï la normativa dels departaments es dona suport a que ho sigui al 
Mohammed. El Mohammed escriurà una contestació a la DEDAB 
 
 
Ple del Cde 
Finalment el proper plè del CDE serà el proper dissabte dia 22 de Octubre a les 
16h al campus nord. Es recorda l'importància d'assistir als plens i es llegeix 
l'ordre del dia. S'ofereixen a venir el Miquel Debon, Mikey Muñoz i en Jordi 
Duatis. 
 
Torn obert 
El Mikey recorda que s'havia compromès a fer la carta per a demanar la 
modificació del reglament dels membres de la junta d'escola (perquè puguin 
entrar substituts al dimitir o quedar-se buits) però pensava que la reunió era 
dijous. Intentarà fer-ho per llavors. 


