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acadèmies? Aviat veurem que la
publicitat de l’escola serà: Estudis
d’enginyer a 3000€! Si suspens el
segon cop es paga doble!

Que no ens prenguin el pèl, des de
fa temps que sabem que l’ETSEIB té
moltes carències, però s’havia carac-
teritzat per tenir un caliu especial.
Amb el temps, aquestes carències
continuen, però estem perdent tot el
caliu que ens caracteritzava. Ens
passem tot l’any fent treballs, class-
es, exàmens, estudi, i no és dema-
nar gaire voler fer una festeta durant
un dia. A vegades un comença a
dubtar que per la Direcció de l’esco-
la el problema sigui únicament la
venta o la no venta d’alcohol o bé
també li molesta que s’embruti la
imatge de l’escola amb aquest tipus
d’activitats. Estem convençuts de
que aquestes activitats enriqueixen,
donen salut i identitat a la nostra
escola; aquests són els motius que
ens mouen a dedicar-hi hores,
esforços i fins i tot de vegades mal

de caps en organitzar-les. Amb
aquestes polítiques de prohibició,
tota aquesta il•lusió i aquesta part
social i cultural que no s’ensenya a
les aules i que són tan o més impor-
tants  com les matemàtiques i la
mecànica, acabarà desapareixent, i
llavors potser s’adonaran que aquest
sí que és un problema real.

Per últim, comentar que totes les uni-
versitats més o menys grans, tenen
una festa com les de tota la vida. De
tant en tant cal mirar enrere i veure
com han canviat les coses... Els
que dueu més temps per aquesta
escola ho veureu ben clar...Fins fa
poc el dubte era si fer molta propa-
ganda a les altres universitats

perquè vingués molta gent, a partir
de quina hora començaven el
cubates, com feien els concursos, si
acabavem la festa a les 2 o a les 5
del mati,... ara hem de demanar per-
mís per fer unes birres amb els com-
panys. ‘’Al loro que nos están
embaucando!’‘

LA LEY SECA

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

FULLONERO:  dit de la persona que vomita a l’escola PA S S A  E L  F U L L  !
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El proper dia 14 de novembre, esta-
va planejat fer el Dia Per la Música

que és el dia on hi ha tot tipus de
música per l’Escola. La idea va sortir
perquè a la festa de l’Escola no hi
havia prou espais perquè tots els
grups poguessin tocar el mateix dia,
així que es va organitzar un dia ded-
icat a la música en el qual els estudi-
ants de l’escola podien mostrar els
seus dots musicals. La festa de
l’Escola és la nostra festa grossa;
tot això neix de la iniciativa d’un
col•lectiu d’estudiants (de dins i fora
de la Delegació) que, de manera
desinteressada, ho organitza amb
l’únic objectiu de fer de la nostra
escola un espai on, a diferencia de
qualsevol altre, a part de compartir
aules i departaments poguem com-
partir una bona estona, un concert,
una cervesa, una conversa amb els
amics, amics d’amics i companys
de la universitat. 

Anteriorment,a la festa de l’escola, hi
havia moltíssimes activitats: con-
certs, cursa de l’escola, punxa discos
(PD’s o DJ’s), gimcana, futbol i bas-
quet 3X3, concursos de flams, birres,
crits, llançament de pinyol d’olives...
En definitiva, era un dia a l’any on
tothom (l’afluència era d’unes 3000

persones), professors inclosos
perquè també és per a ells, hi pas-
saven i es relacionaven dins de
l’ETSEIB, però fora de les aules i els
despatxos.

En un inici, el Dia Per la Música

(DPM) constava d’un escenari al
pàrquing (actualment és el forat que
hi ha al costat de la uni) amb una
barra on es podia prendre un
refrigeri, uns punxa discos o DJ’s al
pati dels monos, solistes i improvisa-
cions a la sala d’actes, mostra de
CD’s de música clàssica i altres
activitats que anaven variant any
rere any. GRU
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[SabiEsQUè?]
Estem muntant el posa’t-hi

fulles? Pots enviar els teus arti-

cles, dibuixos, palles mentals,...

a delegació.

El dia per la música no es
pot vendre birra al bar,
però el dia abans sí.

Aquest any, després de molt de

temps insistint, ja no es fan exà-

mens ni pràctiques en horari de

franja cultural.

Aprofita-ho per participar en les

activitats proposades per les

diverses associacions/entitats.

Encara no esta prohibit fersexe a l’ETSEIB

Per ser de la Junta

d’Escola passes a formar

part de la Delegació

d’Estudiants.

Des que es van començar les obres,
vàrem perdre el nucli dur de la festa,
que eren els concerts, però poc
després, degut a les circumstàncies,
vam buscar alternatives per poder
continuar celebrant aquesta festa i
vàrem canviar el format; es va pas-
sar la major part d’activitats al pati

dels monos, alternant els punxa dis-
cos (PD’s) i grups. Encara que pugui
semblar petit, allà hi cabia tot,
inclosa la barra. El format ja implica-
va un canvi de públic donat que no
disposàvem d’un espai prou gran.
Inclòs amb el mateix entusiasme de
poder celebrar una bona festa, la
festa de la nostra universitat, l’any
passat vam canviar totalment de for-
mat i la vam celebrar al Espacio
Movistar. Malgrat que aquell dia
l’escola va haver de tancar les
portes perquè sinó els alumnes que
van anar al sopar de final de carrera
la nit anterior haurien destrossat la
universitat el matí següent, la festa
va ser diferent, però, un any més la
vam poder celebrar.

Amb la nova direcció de l’Escola,
que té una línea d’acció més encara-
da a voler donar una nova imatge

de cara a l’exterior les coses estan
canviant... Un exemple és la intenció
de canviar els suros de les associa-
cions per plafons de vidre o bé reduir
i remodelar l’espai dels locals de les
associacions, perquè segons ells el
suro i les instal•lacions actuals “fan
brut”.   

En aquesta línia, la direcció HA

PROHIBIT la venda de cervesa
durant el DPM (dia per la música), i
és de suposar que a la festa també.
No tan sols a la organització, sinó
que també al bar! Està clar que la
universitat ha de donar una imatge
d’acord amb el seu prestigi. Aquest
prestigi, es basa en posar vitrines i
prohibir les activitats lúdiques o més
aviat en fer una formació de quali-

tat? És que no dóna una bona
imatge una activitat estudiantil? En
quin col•legi els estudiants preparen
per ells mateixos activitats? En aque-
sta escola, com en altres, des de fa
temps els estudiants organitzen
activitats pel fet de creure que la uni-
versitat no és una empresa que
forma gent, sinó un lloc viu i partic-

ipatiu que marca una època en tots
els universitaris. Ens preguntem
per què enlloc de deixar fer i enco-

ratjar la gent que està disposada a
fer coses pel col•lectiu universitari
sense demanar res a canvi, ens
posen traves a les iniciatives que no
són merament acadèmiques. 

Tornant al tema, l’any passat al DPM,
hi va haver una persona que va vom-
itar dins el recinte de la universitat.
Per la Direcció això és un motiu per
dir que els estudiants no som prou
madurs o responsables per prendre
una cerveseta i no liar-la. Sembla
com si no fóssim prou grans i neces-
sitéssim la figura d’uns papes o unes
mames que ens diguin el que hem

de fer. No fos cas que algú es socia-

bilitzi i deixi els estudis un dia per
parlar amb els companys o amics.
On és el problema de prendre una

cerveseta com es pot fer qualsevol
dia al bar, mentre es veu als com-
panys de la universitat fent un con-

cert? 

Se’ns ha proposat que la direcció de
l’escola assumeixi les pèrdues que
suposa fer una festa sense barra
(les festes es financien amb aquests
diners), cosa que ens ha sorprès

bastant, però ens demanem perquè
aquests diners no poden ser util-
itzats en posar algun vigilant de
seguretat més per aquest dia, per
poder controlar tants delinqüents
junts.

Estem emprenyats amb la solució

fàcil als problemes, la prohibició.
És probable que hi hagi algú que
perd els papers en actes multitudi-
naris, però s’ha de tenir en compte
tota la gent que no els perd i gaudeix
de les activitats. Per culpa d’un o dos
immadurs, no s’han de deixar de fer
les coses, perquè sinó pleguem i
dediquem-nos a estar tancats a casa
per evitar que passi alguna cosa
inesperada. I convertim l’ETSEIB en
una gran acadèmia dedicada a fer
“ingenieritos” de profit que s’adaptin
a les necessitats de les empreses.
Perquè si treiem la part sociabil-

itzadora a la universitat, que la dife-
rència de qualsevol de les

FULLONERO: dit de l’únic director que no permet vendre cervesa els dies de festa.

La RAE diu: bolonio.

1. adj. coloq. Se dice de los estudi-

antes y graduados del Real Colegio

de España en Bolonia. U. t. c. s.

2. adj. irón. coloq. Necio, ignorante. U.

t. c. s. U. c. antífrasis.


