
ACTA REUNIÓ DAFME 25.10.2016 
 
ASSISTENTS: Jordi Civit, Jordi Manyer, Nora Wieckzorek, Laura Peña, n’Ariadna          
Albó, Èlia FV, Filip Cano, David Grau, Checa, Francisco Fletcher, Roger Romero,            
Dani López, Oriol Valls, Marc Esquerrà, Eric Valls, Alex Garcia, Jordi Massó, Diana             
Vallverdú, Albert Garcia, Oriol 1, Oriol 2, Ramón, David, Raúl. Incorporacions amb            
retard: Guillem, Raül, Alexi, Xavi. 
 

1. AAA: Tot OK. 
2. Sortida de la Dele: S’exposen les possibles cases amb les diferents ofertes            

de preus i activitats. Sense massa debat, es decideix de manera unànime            
tornar a l’Aliberch. Surten voluntaris per encarregar-se de la temàtica (Ari,           
Diana, Dani, Oriol) i per la gimcana (Laura, Nora, Diana). 

3. Reunió amb el degà: Abans de la reunió de la delegació, es va a parlar amb                
el degà i ens informa de que tots els acords estan en marxa, però portarà el                
seu temps. La Diana insisteix en citar textualment les paraules del degà: “Los             
asuntos de palacio van despacio” i evidentment, doncs es fa, que pa’ eso             
estamos. Es proposen nous temes a parlar: ampliació del pàrking de bicis i             
insistir amb el tema dels ordinadors. 

4. Mentors: S’explica als estudiants de primer la idea per saber la seva opinió.             
Queda clar que no són conscients del drama que els espera i es decideix              
seguir endavant amb l’establert. Es passa un full als assistents per apuntar-se            
voluntàriament i s’intenta decidir una data per fer la presentació          
mentor-alumne, però no s’aconsegueix. 

5. Sala de la DAFME: S’informa als assistents de les noves mesures preses per             
la dele: es tancarà la sala de manera temporal cada cop que no se’n faci un                
bon ús (desordre constant i brutícia) i no es tornaràn a deixar les claus del               
despatx a ningú (un robatori és suficient). 

6. Activitats:  
- Bikinada Sangrienta: es fa publicitat de la festa de manera molt poc subtil. 
- Assemblea: el dia 15/11 es preveu un acte de l’Assemblea Fme amb dinar i              

música en directe. 
- ANEM: Durant el curs i haurà una competició semblant al Trivial Fme però             

organitzada desde l’ANEM, programada simultàniament a tot l’Estat. Els         
guanyadors o guanyadores es classificaran per la final que es celebrarà a            
l’ENEM. Fa bona pinta. 

- Trivial Fme: està en procès, no ha mort encara. 
- Marató de problemes: hi ha gent disposada a implicar-s’hi, però encara no            

s’han posat en contacte i està tot una mica “en el aire”. Es decideix posar un                
post a FB passats els exàmens. 

- Marató de Latex: es proposa crear aquesta nova activitat, però es necessita            
algun voluntari més. Anima’t ;) 



7. TOP:  
- President: S’està creant un dipòsit d’apunts a nivell UPC i ara mateix hi ha              

reunions amb la Biblioteca Fme per acabar de perfilar el projecte. S’anirà            
informant. 

- Raül CEFME: És un notes i vol proposar una activitat ara, i no quan tocava.               
Vol organitzar un torneig 3x3 de bàsquet, la qual cosa sembla interessar a             
molta gent .En Guillem i en Civit s’ofereixen a ajudar. Es fa un sondeig              
orientatiu i el dimarts 21 de decembre sembla ser una bona data. 

- Nora: Es vol incentivar la Borsa de Professors, així que s’anima a la gent a               
apuntar-s’hi i es reparteixen papers per fer publicitat pels institus i           
residències. 

- Deivid: res a dir. 


