
Acta reunió de la dele 19.09.13 

Assistents: Petar Hlad, Edurne Doce, Guillem Batiste, Alex Nowak, Raul Perez, Carla Domenech, 

Xènia Casassas, Eudald Romo, Álvaro Díaz, Francesc Granell, Marc Fernández, Núria Redondo, 

Marta Pita, Iñigo Urtiaga, Vane Castillo, Enric Cosp, Ferran Pujol, Dani Ramón, Dídac 

Fernández, Marta, Diana, Nadia, Carina, Joan, Irene, Alex Martí,  Arnau Sanromà, Xavier 

Cabanes, Alexi Quintana, Aina Cuxart. 

1. Benvinguda 

2. Delegats: 

S’ha de triar un delegat per a cada curs. S’ha de decidir abans de divendres de la 

setmana que ve (27.09.13) 

3. CEFME:  

No tenen cap tipus de subvenció i intentaran no gastar res, quan es facin activitats les 

pagaran la gent que hi participi. 

Intentaran fer l’esquiada de tres dies (la setmana del 3 al 7 de febrer), un torneig de 

catan i un 3x3. 

Falta gent per fer basquet femení i masculí i voley. 

4. Rector UPC: 

Dani ha explicat una mica situació. Hi ha tres candidats (dos possibles més). Les 

eleccions són el 24 d’octubre, s’haurà de fer molta difusió per aconseguir una alta 

participació. 

Es farà un cartell informatiu amb les postures dels diferents candidats per poder votar 

amb criteri. 

5. Activitats + Calendari. 

• Marató de problemes 

• Xocolatada Marató TV3 � últims 15 dies de desembre (consultar quin dia es la 

marató) 

• Concert de Nadal �18 desembre 

• Sortida de la dele �23-24 novembre 

S’intentarà demanar subvenció al consell de delegacions. Si no es té cap tipus 

de subvenció es calcularà un preu aproximat intentant que no sigui molt car. 

• Sant Albert  

Si no tenim festa es pot fer un dimecres després de classe (a les 12h.) 

• Pastanaga� setmana del 2 al 5 de desembre 

• Trivial 

CEFME (cal ajuda per muntar les activitats): 

• Bolera� 9 octubre 

• Torneig ping-pong �  4 desembre 

• Esquiada �  setmana del 3 al 7 de gener (3 dies) 

• Torneig catan� del 11 al 15 de novembre. Alexi ajuda a muntar-ho. 

• Torneig de mus� (2n quatri) 

• Torneig Solà-Morales � (2n quatri) 

 



6. TOP: 

• Els de primer tenen un grup al facebook, es demana que afegeixin a la dele al grup. 

• A algunes enginyeries han cobrat 100€ de més amb la matrícula, aquests diners els 

retornen si demanes la beca equitat (a tothom, no calen requisits, només demanar-

ho). No se sap si a mates també ha passat. 

 

 

 


