
Acta Reunió 05.12.13!!
Assistents:  Xavi Cabanes, Alexi Quintana, Alex Nowak, Raül Perez, Guillem Batiste, Marc 
Cayuela, Anna Julià, Álvaro Díaz, Llibert, Ferran Pujol, Javi Guiterrez, Karime Sabal, Diana 
Vallverdú, Núria Redondo, Marta Pita, Aina Cuxart!!
1. AAA!!
2. La pastanaga assassina!
! La setmana que ve jugarem a la pastanaga assassina. Com que ha sigut una mica just per 
! muntar-ho, farem que la gent s’apunti per facebook. Hem anat a classe dels ! !
! novatos a explicar que és i la becaria farà spam per facebook per a que la gent s’enteri.!!
3. Xocolatada Marató!
! Divendres que ve dia 13 farem la xocolatada per recaptar diners per a la marató de TV3. !
! Anirem a comprar tot lo necessari dimecres a les 5.30, al caprabo de la illa. Farà falta:!
! Xocolata en pols, llet, magdalenes i melindros, tovallons. (Gots agafarem dels de sant!  
! miguel).!
! S’ha de reomplir el fogonet! Cassoles n’hi ha al magatzem de la dele.!
! Els torns per estar fent i servint xoclata són:!

• 9-10: Raül, Aina, Xavi C.!
• 10-11: Xavi C, Álvaro, Diana, Aina!
• 11-11.30: Guillem, Alexi, Aina, Anna J, Alex, Javi!
• 11.30-12.30: Marc Cayuela i (SI US VA BÉ, hem pensat que voldrieu participar i com que 

no teniu classe….) Paula S i Xavi R.!
• Per a recollir s’hi afegeixen Xavi C i Anna J i tot aquell qui pugui serà benvingut.! !!

4. Concert de Nadal!
! Habitualment es fa l’últim dimecres de classe de desembre. Hauriem de parlar amb l’Edu V 
! (responsable de la coral) i amb deganat. No sabem si tenen previst llogar un piano.!!
5. Material de la dele (inclòs al pressupost)!
! El microones el comprarem dimecres aprofitant que anem a la illa a comprar les coses per 
! la xocolatada. La resta de coses es decidiran a la pròxima reunió per no allargar-nos. !
! Preguntarem al nou coordinador de delegacions fins a quin dia tenim per a presentar !
! rebuts.!!
6. Sofà de la dele!
! Està molt trencat i brut per tant decidim que: El tirarem el dia dels trastos i ens passejarem 
! per bcn per si en trobem algun altre en bon !estat.!!
7. Valoració sortida de la dele!

• Casa: Com a coses positives es diuen: la calefacció i que el menjador era prou gran per 
a tots. Com a negatives hi ha: la sala de festes era més petita i amb una columna en mig 
que molestava bastant, la distribució de la casa era molt dispersa i amb la gelada, la 
baixada de fora era molt perillosa. CONCLUSIÓ: Agrada més la de l’any passat.!



• Menjar: La “qualitat” era bona (tenint en compte que cuinem per a 100 persones). La 
quantitat no tant bé. HAN FALTAT: Llenties, Magdalenes, Salsa de tomàquet i Frankfurts. 
HAN SOBRAT: Llet (11 brics), Cafè, 2 Bimbo, Neskuik (dos meitats—> aprox un sencer), 
Pomes. PROPOSTA: Substituir les pomes per platans i/o préssec/pinya en almíbar. 
L’AIGUA S’HA DE POSAR A BULLIR ABANS! Es proposa servir primer el menjar a les 
taules per solucionar el tema de desigualtat en les quantitats dels plats i que després 
faltin plats per a tots.!

• Gimcana: Ha faltat una millor preparació previa, tant d’espais com de preparació en 
general. Es valora positivament la pausa entre mig. Potser l’ordre de les proves hauria 
d’haver sigu invertit. Primer les “etíliques” i després “les que serveixen per a que ens 
coneguem millor entre nosaltres”.!

• General:!
- La gent estava molt dispersa!
- Creiem que no s’hauria de donar la opció de fer només una nit, només dues i si 

algú en cas excepcional només pot una doncs que ho demani. La majoria de 
novatos només han vingut una nit i no s’han pogut integrar gaire amb els grans 
perquè no hi eren quan es va fer la gimcana!

- Fer els grups el primer dia, després serviran per a la gimcana i així serviran per a 
distribuir les feines.!

- S’han de repartir millor les feines, hi ha gent que no ha fet res!!
- El Petar ho ha petat molt!!
- El presi i la becaria (guinyo-guinyo) haurien de fer el discurs més motivador!
- S’hauria d’haver preparat millor la música (veure l’equip de música abans)!!

8. TOP!
• Dimecres que ve (dia 10) es farà reunió per a l’esquiada. Es posarà al facebook de la 

dafme.!
• El dia 20 (últim dia de classe) hi ha la festa de nadal.!!

!


