ACTA REUNIÓ DAFME 29.10.2015
Assistents: Daniel López, Patrícia Assens, Anna Valdivia, Júlia Moreno, Júlia Puig, Marta
González, Raülpito, Ferran Pujol, Iris Balcàzar, Jordi Manyer, Xavier Salvador, Laure Garcia,
Laura Pena, Adrian Hernández, Oriol Valls, Albert Garcia, Ariadna Albó, Gaia Donadello, Èlia
Ficapal, Jorge Hernández, Filip Cano, Jordi Massó, Javier Gutiérrez.
1. AAA
L’acta anterior ha estat aprovada!
2. Recordatori eleccions
S’ha informat del calendari de totes les eleccions que s’acosten. El 3 de novembre hi
haurà eleccions a Junta i a Delegació. El 24 de novembre hi haurà eleccions de
Claustrals.
3. Renovació de la dele física
S’ha informat que es farà una renovació de la dele, ja que fa temps que tot el tema de
cables està en mal estat. El pressupost serà de 431,27 euros. S’ha acceptat pagarho
dels diners de la Dele.
D’altra banda volem pintar la delegació per nosaltres mateixos. Per tal de ferho es
crearà una comissió de renovació de la dele en general.
4. Futbol en directe
S’ha proposat d’organitzar sessions de futbol en directe quan hi hagi partits de
Champions. Els de festes s’encarregaran de fer entrepans que es podran comprar
per acompanyar l’emoció del joc!
5. Sortida de la Dele
Serà el cap de setmana del 27 al 29 d’Octubre a l’Aliberch, una casa a prop de Vic
on ja es va anar fa dos anys. Aviat farem l’esdeveniment a facebook per tal que la
gent s’hi pugui apuntar i comunicarem el preu definitiu, que rondarà uns 40 euros.
6. TOP
● A través del Jordi Massó, la Nora Capvespre ha proposat penjar un calendari a
la Delegació per marcar quines activitats s’organitzen. Així serà més fàcil per
tothom saber quan hi ha alguna cosa interessant. S’ha decidit que s’inclourà a
les tasques dels encarregats de pintar la Dele.
● S’ha proposat de recuperar el torneig de PingPong i sembla que ha tingut
bona rebuda. CEFME ho començarà a organitzar després de parcials.
● A través de la Diana, el Sergi Domínguez informa que està col·laborant amb
gent de diverses facultats per organitzar un grup d’emprenedoria de la UPC.
Encara no se sap gaire com funcionarà i està buscant feedback dels alumnes
per saber per on podria anar el tema.
● La Diana anirà aquest estiu a un congrés de Matemàtica Discreta! Ha parlat
amb l’Oriol Serra, que és un dels organitzadors, i li ha comentat que si algú
més s’anima podem anarhi de voluntaris i no pagar entrada!!
● L’última proposta de la reunió ha estat organitzar una “quiniela” de lios a la
Sortida de la Dele i s’han proposat diverses metodologias de pagament que
inclouen intercanvi d’arestes.
Es dóna per finalitzada la reunió i tothom està molt content! Només ha durat 15 minuts però
hem pogut parlar de moltes coses!!

