
        

ACTA REUNIÓ DAFME 22.09.2015 
 
Assistents: Xavier Cabanes, Diana Vallverdú, Zoé Meini, Júlia Sala, Mariona González, 
Eva Pérez, Laura Galera, Marina Mallot, Alejandro Garcia, Mar Benavides, Mònica Pérez, 
Francesc Salar, Laura Garcia-Fogeda, Álvaro Nóchez, Alexi Quintana, Edu Gelabert, Alba 
Puy, David Doste, Xavi Salvador, Raülpito Navarro, Joaquim Brugués, Albert Garcia, Jordi 
Massó, Nora Wieczorek, Martí Fernández, Dani López. 
 

1. Presentació 
La reunió s’ha iniciat amb una presentació del personal de la dele per tal que els 
novatos comencin a aprendre a qui se li ha de fer cas.  

2. Presentació activitats 
S’ha fet una presentació de les activitats que es fan típicament a la facultat. S’ha 
posat incís especial en aquelles activitats que últimament han perdut força. En 
especial, s’ha comentat que estaria molt bé no perdre ni el Torneig de Trivial ni la 
Marató de Problemes, i s’intentarà parlar amb els que ho portaven per veure què es 
pot fer.  

3. Propostes d’activitats 
S’han proposat diverses activitats pel proper curs: 

● Torneig d’escacs: Es proposa fer un torneig d’escacs al llarg del curs. El 
precursor d’aquesta proposta és el Guim Olivé, que no ha pogut assistir. Per 
part de festes es comunica que ells havien pensat de fer-ne un per alguna 
festa, així que sembla que serà tot un èxit!  

● Jocs florals: La Júlia Moreno proposa organitzar jocs florals que es duguin a 
terme pel concert de primavera. També proposa que es faci com a projecte 
pel proper quadrimestre, però també estaria bé intentar-ho autosubvencionar.  

4. Calendari d’activitats primer quadrimestre 
● Pastanaga assassina: Es farà la setmana del 5 al 9 d’octubre, així que la 

setmana que ve ja ens hi podrem inscriure!  
● Trivial: La data òptima per fer el trivial seria la tercera o quarta setmana de 

novembre, però no serà definitiu fins que sabem si es fa o no.  
● Sortida de la Dele: S’ha proposat com a cap de setmana per fer la sortida el 

del 28-29 de novembre. Aquest any està encaixat entre exàmens i pont, així 
que tothom s’hauria de guardar aquell cap de setmana.  

● Xocolatada Marató TV3: La xocolatada de la marató de tv3 serà el dia 11 de 
Desembre.  

● Concert de Nadal: Un dels objectius proposats per aquest any és revifar el 
concert de Nadal. Serà el dia 16 de desembre i, a més de la coral, s’intentarà 
recuperar la participació per part de músics que toquin algun instrument! 
L’encarregada i coordinadora de l’event serà la Júlia Moreno.  

5. ENEM 
La Diana Vallverdú ha explicat què és l’ANEM i l’ENEM i ha animat als novatos i 
tothom qui vulgui a ajudar a montar-lo! Des de la facultat, a més, ens 
encarregarem de fer la part de festes.  

6. Relleu dele 
Aquest any s’acaba el mandat del Xavi Cabanes i hi haurà eleccions a nou 
president! Tothom està molt emocionat, perquè no sabem qui podrà ser. El 
candidat favorit sembla ser el Jordi Massó, que és l’únic que té un equip a punt, 
però res és segur. Les eleccions seran d’aquí dues setmanes, però encara no hi 
ha data fixa.  

7. TOP 
● El Xavi Cabanes ens comenta una iniciativa que li van enviar per tal de 

desenvolupar projectes de caire tecnològic i social. Per tal d’apuntar-s’hi cal 

https://dafme.upc.edu/activitats/curs-2015-2016/noticies/convocatoria-del-projecte-startapp


superar uns requisits i, un cop dins, es fa una estada de sis mesos en una 
masia on es du a terme tot el procés de creació.  

● El Joaquim Brugués demana de fer més difusió de la borsa de professors, ja 
que és una eina molt útil i cada any es vol fer però es queden els cartells pel 
camí. La Diana Vallverdú ha recordat que l’Álvaro Nóchez tenia una llista 
d’instituts de Barcelona, així que se li demanarà.  

● El Xavi Cabanes proposa de fer una renovació física de la dele. Les parets 
estan bastant brutetes i estaria bé pintar-les, també estaria bé penjar suros 
per les parets i renovar la funda del sofà o netejar-la. S’ha decidit que 
parlarem amb el Jaume Franch per veure si ens pot ajudar econòmicament.  

● Aquest any s’està intentant crear un bon equip de futbol de noies. Un parell 
de novates hi estan interessades. Com a principals preucrsores estan la 
Carla Domènech i la Xenia Casassas. Pel que diuen hi haurà bastanta 
participació!!  

● Estaria bé posar més papereres pel pati, ja que hi ha zones que s’utilitzen 
molt i les papereres més pròximes estan lluny. A més, convindria afegir 
algunes paperes de reciclatge.  

● S’ha proposat de trobar algun mètode per tal que la gent no pixi per les 
parets a la festa gran.  

Es dóna per finalitzada la primera reunió de la dele d’aquest nou curs que esperem que 
sigui genial!  


