
Acta Reunió de la dele. 31.10.13!!!
Asssistents: Raúl Pérez, Álvaro Díaz, Núria Redondo, Marco, Diana Vallverdú, Javi 
Gutierrez, Joaquim Brugués, Martí Llinàs, Alex Nowak, Carla Domenech, Guillem Batiste, 
Alexi Quintana, Romà Domenech, Shi Ye, Anna Julià, Xavi Ros Roca, Juan Antoni 
Delgado, Francesc Granell, Ramón Zuloaga, Adrià González, Marta Pita, Pol Naranjo, 
Dani Ramón, Xavier Cabanes, Aina Cuxart.!!
1. AAA!
!
2. Eleccions al rector de la UPC!
! S’han repassat els resultats de les eleccions, i s’ha donat informació sobre la !
! segona volta. Es felicita a l’estudiantat de la FME per la gran participació a les !
! votacions (un 20% aprox, gairebé el doble de la mitjana).!
! Els estudiants d’estadística ens comenten que la majoria d’ells no estan al cens, ja 
! ho van comentar a deganat, però des de la dele ho tornarem a dir de cara a la !
! segona volta i a les eleccions a la junta de la facultat.!
!
3. Eleccions a la junta de la FME!
! Les eleccions per escollir els representats dels estudiants a la junta del a facultat 
! són el dia 13 de novembre, i el termini per presentar les candidatures acaba dilluns 
! 4 de novembre. Hi haurà 4 estudiants a la junta, un d’ells hi és com a membre nat 
! (delegat d’estudiants = president de la dele = Xavi Cabanes), els altres 3 han de !
! ser, un estudiant del grau en estadística, un del grau en matemàtiques i un !
! estudiant de màster. El càrrec és per a dos anys.!
! No sabem de ningú d’estadística que s’hi vulgui presentar, la Núria parlarà amb els 
! de tercer aviam si algú s’anima.!
! De matemàtiques es presentarà el Francesc Granell.!
!
4. Coordinador de delegacions!
! Dimarts hi ha reunió del consell de delegacions i un dels punts de l’ordre del dia és 
! escollir per votacions un nou coordinador. A la reunió hi anirà l’Anna J. representant 
! la nostra delegació. Hi ha tres candidatures, s’han explicat una mica les tres. !
! En Dani ha demanat torn de paraula i ha exposat el seu punt de vista sobre els !
! candidats. Ningú més coneix als candidats i per no decidir basant-nos només en la 



! opinió del Dani, ens fiem del criteri de l’Anna que votarà el que cregui convenient 
! per la nostra delegació en funció del que vegi a la reunió quan els tres candidats !
! facin la seva breu presentació.!
!
!
5. Sortida de la dele!

A. Rebelbingo:!
S’han discutit els pros i els contras de fer aquesta activitat a la sortida de la 
dele. Hi ha ganes de fer-la i s’ha decidit que es farà la primera nit i que es 
compraran samarretes i retoladors per a tothom (costa uns 2€ aprox i ja 
estaven inclosos en el preu orientatiu que s’ha fixat). Com que dissabte a la 
tarda es vol fer la gimcana, és millor fer el rebelbingo la primera nit.!
ENTENEM QUE TOTS SOM SUFICIENTMENT GRANS I RESPOSABLES 
COM PER PINTAR NOMÉS A PERSONES I NO PINTAR LA CASA.!

B. Gimcana!
Els organitzadors comenten que està força organitzada ja i que és 
sorpresa.!

!
6. TOP!

• L’Anna comenta que de moment hi ha molt pocs cotxes apuntats a la llista de la 
sortida de la dele per a tota la gent que hi ha. ESPEREM QUE LA GENT S’ANIMI 
A ANAR AMB COTXE (i pensem que de moment hi ha pocs cotxes perque 
encara falten dies i la gent no sap si disposarà del cotxe). Comentem que si no hi 
ha prous cotxes per tots des de la dele s’informarà d’horaris de trens per tal de 
que els que vagin amb tren vagin tots junts i sigui més fàcil anar-los a recollir a 
Vic.


