
ACTA DIA  22 DE NOVEMBRE DEL 2016 
 
Assistents: Laura Peña, Filip Cano, Marc Felipe, Júlia Moreno, Ari Albó, Dani López, Iris              
Balcázar, Patri Assens, Marcel Bernet, Gerard Contreras, Èlia Ficapal, Oriol Navarro,           
Guillem Coderch, Gisela Juberó, Xus Serrano, Maria Villaró, Roger Romero, Marc Esquerrà,            
Èric Valls, David Anglada, Teresa Feu, Paco Fletcher, Mar Benavides, Marta Gabarró, Raïl             
Navarro, Oriol Valls, Carles Checa, Roger Taulé, Ferran Alborch, Roger Casals, Iñaki            
Garrido, Jordi Civit, Dani Araya, Diana Vallverdú i Nora Wieczorek (entre d’altres que no              
aparèixen al vídeo). 
 
PUNTS DEL DIA: 

1. AAA 
2. Sortida de la dele: 

2.1 Menjar i Makro. 
2.2 Resum d’activitats 
2.3 Cotxes/trens 
2.4 Torns  
2.5 Propostes 

3. Trivial FME 
4. Marató  
5. TOP 

 
 
AAA: Queda aprovada per tots els assistents. 
 
SORTIDA DE LA DELE: 
 
Menjar: s’explica el menú de cada any (div sopar: cadascú el porta de casa, dis dinar: arròs                 
amb tomàquet i frankfurts, dis sopar: amanida de pasta, dig dinar: llenties), i s’aprova per               
consens. 
 
Makro: dimecres 23-11-16 s’anirà al makro amb el carnet de l’Albert Garcia (si no pogués               
se li demanaria a la Patri Assens) a les 15h (aprox), amb els cotxes de l’Albert Garcia                 
(acompanyant Ari Albó), el Marc Esquerrà (acompanyant Mar Benavides) i un tercer a             
determinar entre Jordi Manyer (en cas d’extrema urgència) i el 6Q Salar. 
 
Resum d’activitats: s’explica, sobretot cara els novatos, les activitats que hi haurà durant la              
sortida: 

● Gimcana (divendres al vespre): hora prevista 22h. 
● Jocs (dissabte per la tarda): organitzats pel grup de temàtica. 
● Joc de l’assassí (durant tot el cap de setmana): s’explica que hi participaran els que               

van 2 nits a la sortida i els que van només la nit de divendres. Consistirà en un joc                   
com la pastanaga assassina (es reparteixen paperets i mates a qui ha de matar la               
persona a la qual has matat), però amb “morts” personalitzades. 

 



Cotxes/ Trens: Donat que aquest any no s’ha fet llista de cotxes com els altres anys es farà                  
un post a l’evento de la sortida en que s’indicarà l’hora de sortida del cotxe (per a coordinar                  
la repartició de menjar entre els cotxes) i si té places lliures. En qualsevol cas, es recorda                 
que tot aquell que vagi en tren se l’anirà a buscar. 
 
Torns: Es reobre el debat de si han de recollir els de primer per tots, i per majoria es                   
considera que ha de continuar aquesta “tradició”. 
 
Propostes:  
La Júlia proposa fer un “confesionario”, però no hi ha ningú disposat a deixar la seva                
càmera, així que es planteja que s’enviïn missatges a un correu (sortidadafme@gmail.com)            
o al facebook de la dele i al acabar el cap de setmana es faci un vídeo recull. 
Es proposa, com a alternativa, fer una caixeta on es posin missatges anònims i llegir-los               
durant els àpats. 
En Paco vol reviure les “Ojeras Farloperas”, els altres no en volem patir les conseqüències. 
 
TRIVIAL FME 
La Diana ens informa de la data del proper trivial, el 30 de novembre. 
 
XOCOLATADA: 
S’informa que s’obre el termini de propostes per alternatives a la Marató de TV3 per a la                 
donació dels diners recaptats durant la xocolatada (via mail: delegaciofme@gmail.com).          
Aquest termini acaba el dia 2 de Desembre. Durant la setmana següent es farà una               
enquesta entre els estudiants per a decidir entre tots a que destinem els diners. 
 
TOP: 
Èric Valls pregunta com està el tema dels mentors i se’l informa que està una mica parat. 
El Raül informa des de CEFME, que s’està organitzant un torneig de bàsquet 3x3, al que                
s’hauran d’apuntar els equips la setmana del 28 de Novembre al 2 de Desembre 
L’Èric Valls proposa que els dies de reunions de la dele tothom porti una samarreta de la                 
FME. 
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