
Acta de la reunió de la dele. 21.11.2013!
!
!
Assistents: Carla Domenech, Alexi Quintana, Anna Julià, Pol Naranjo, Jessie Zhang, Ferran 
Pujol, Ramon Zuloaga, Petar Hlad, Marc Cayuela, Raül Pérez, Alex Nowak, LLibert, Javi Gutierrez, 
Guillem Alonso, Guillem Batiste, Xavi Ros, Arnau Sanromà, Núria Redondo.!
!
1. AAA!
2. Sortida de la dele!
DEMÀ DIVENDRES 22.11.13 A LES 11.30H, ÚLTIM DIA PER PAGAR LA SORTIDA DE LA !
DELE. QUI NO HAGI PAGAT, ENTENEM QUE NO VINDRÀ. !

A. Comprar menjar: Anirem dimecres que ve dia 27 de Novembre a comprar al Makro. 
Posaran cotxe: Petar Hlad, Anna Julià, Xavi Ros. Acompanyen: Aina Cuxart, Xavi 
Cabanes i Alexi Quintana. Quedem a les 16.30 a la FME.!

B. Quedem, per marxar cap a la casa i repartir el menjar, Divendres 29 de Nov a les 17h a 
la FME.!

C. Hem mirat horaris de tren, qui no tingui cotxe, que vagi amb el tren que arriba a Vic a 
les 20.18 o a les 20.46 . Es farà una llista per a que la gent que pugi amb tren s’hi 
apunti i els que portin cotxe que s’ofereixin per anar a buscar a la gent a Vic també s’hi 
apuntin. Serà una llista via Google Drive, s’enviarà per e-mail i per facebook.!

3. Junta de la facultat: Aquesta setmana hi ha hagut eleccions a la junta de la facultat. Van votar 
13 estudiants del grau de matemàtiques, 1 d’estadística i 1 estudiant de master. Han sortit 
escollits els tres representants que s’hi van presentar. (Podeu trobar més informació a la web 
de la fme).!

4. TOP!

• Petar: Es podria crear un càrrec de cara a l’any que ve per a organitzar tot el tema de 
transport de la sortida de la dele.!

• Raül: el CEFME ha organitzat el torneig de catan, al qual us podeu inscriure al suro de 
davant de la dele. També ha començat a organitzar l’esquiada, serà la última setmana de 
les que tenim vacances al febrer, de dilluns a dimecres. Ja us hi podeu apuntar, al suro hi 
ha un cartell.!

!


