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relació entrada/sortida d’usuaris, a
més a més d’haver de intentar sorte-
jar tot un seguit de taules, i no sem-
pre amb èxit. Direcció va proposar la
separació i va donar llum verda per
la reestructuració, però les taules
llargues i el mur van venir del bar.

4. FUTURES ACCIONS

Després de les continues queixes
per part de l’alumnat pel que fa
aquest tema, Direcció ha decidit for-
mar un grup de treball per tal de trac-
tar-ho entre totes les parts involu-
crades (alumnat, professorat, PAS i
bar) i intentar trobar solucions a totes
les problemàtiques abans descrites i
d’altres que puguin sorgir. 

És una bona iniciativa, sempre que
no es quedi només amb paraules. No
cal recordar que el bar (tal i com la
universitat) és un servei que tothom
utilitza.  

Per part de l’alumnat, s’assignaran
dos representants que expres-
saran l’opinió de tots nosaltres i
les queixes presentades. 

Des de Delegació
volem incentivar la vostra
participació i us anima a pre-
sentar-nos totes les vostres
idees el 20 de Novembre per
fer que aquest bar sigui un
lloc on tots ens hi trobem a
gust. 

EL BAR

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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E
l bar. Què dir del bar. Aquell
lloc allà al primer pis, on tots
nosaltres ens hi passem hores

i hores...

Aquest és un Fullonero per explicar
els problemes referents al bar, no
pas per criticar totes aquelles per-
sones que cada dia ens ofereixen el
seu servei. 

1. DESCRIPCIÓ EUREST

Doncs resulta que l’empresa es diu
Eurest Colectividades i, segons com
ells ho diuen, “líder en la Gestió
Integral del servei de restauració
d’Espanya, la qual ofereix una gran
varietat de serveis”. Espereu,
espereu, que n’hi ha més: “Formada
per professionals preparats, compro-
mesos i sempre disponibles.
Capaços d’escoltar, anticipar-se i
atendre les necessitats de tots els
seus clients”. No cal dir res més, ve -
ritat? I ara una mica de xifres: fac-

turació 289 milions d’euros donant
servei a universitats, col•legis i altres.
Disposen de 11.000 treballadors,
1.047 restaurants i fa 270.500 àpats
al dia. Molt bé, abans de començar
amb el tema que realment ens inte-
ressa, deixeu-nos dir un parell més
d’informacions: EUREST té con-
tracte amb l’ETSEIB fins 2012 i
compta amb una plantilla de 14 per-
sones a l’Escola durant 12 hores
ininterrompudes dividides en dos
torns. Per tal de veure les diferències
entre els bars dels nostres voltants
hem fet un estudi per saber els preus
d’altres universitats de la UPC. 

ETSEIB: café amb llet 0.85€ ,
cervesa 1.30€, menú 6.10€.
FIB: café amb llet 0.87€ , cervesa
1.40€,  menu 6.50€.
ETSEIAT: cafè sol: 0.75€, cervesa
(caña) 1.15€, Menú: 6.62€.
ETSAB: cafè amb llet 0.85€, cervesa
(mitjana) 1.30€, Menú (d’entrepà):
4€.



[SabiEsQUè?]
El bar disposa de 42

taules i de 264 cadires a

la zona del menjador 

FNB, EUETIT i EUTIB no
tenen bar. Sempre hi
haurà algú pitjor que nos-altres...

Es farà una reunió

informativa entre estu-

diants dijous dia 20-N a

les 12h al local de la

Delegació. Vine i opina!!

Amenitza el teu café ambun raig: demana un “cara-jillu”!!

Donem les gràcies a

tots els qui vàreu par-

ticipar el passat Dia

Per la Música!!

És la UPC qui fixa un interval de
preus (màxim/mínim), acaben sent
les empreses (a les altres universi-
tats no ho porta EUREST) qui tria el
preu definitiu, que normalment és el
màxim establert. 

2. UNA MICA d’HISTÒRIA (recent)

Des de l’any 2000 (abans tampoc us
ho podem dir com carai era), el bar
ha sofert diversos canvis que, per bé
o malament, han modificat el seu
paisatge. 

Començant per la llei ministerial con-
tra el tabac, on es va veure reduïda
la boira (i quina boira!!) i ara es pelen
de fred aquells que fumen a la ter-
rassa; les cadires i taules de coca-
cola (que fred en tenim igual); la pro-
hibició de jugar a jocs d’atzar (cartes,
daus, alguna partideta del risk....); tot
el tema dels tuppers (que més tard
en parlarem); l’intent d’encadenar-
nos amb mini candaus, els quals no
van durar massa o el recent canvi de
mobiliari amb la separació cafete-
ria/menjador. 

Com anècdota, a les antigues festes
de l’escola al pàrquing feien servei
d’entrepans durant la nit (cosa que
uns quants agraïen). 

3. PROBLEMÀTICA

Tots estem d’acord: falta
espai a l’ETSEIB. Falta per estudiar,

per impartir classes, aules informà-
tiques... però sobretot falta espai per
dinar. I a sobre ara ens separen per
com ens alimentem, si tuppers o
menú. Tot va començar amb la pro-
hibició dels tuppers al bar, ja que
l’empresa busca un benefici intentant
optimitzar l’espai amb la venta de
menús, no es pot permetre que algú
que compri el menú es quedi sense
espai (lògicament).

A causa d’això, es van habili-
tar les aules d’estudi per dinar,
desplaçant els microones des del bar
cap a la sala d’estudi 1 (més conegu-
da com la peixera) i al pavelló G.
Aquesta adaptació que sofreixen les
aules d’estudi de 13:30 a 15:00 com-
porta que es prioritzi el menjar a l’es-
tudi. Com veieu, aquí tothom surt
perjudicat: els grups d’amics s’han
de separar o anar amb safates
amunt i avall per dinar, qui té un exa-
men a les 15 no trobar lloc per fer el
repàs d’última hora, tota la planta
baixa queda amb olor a menjar tota
la tarda... és un peix que es mossega
la cua i no hi ha una solució clara. Tot
i això, amb bona voluntat, des de l‘ús
de les sales d’estudi per dinar, ofe-
reixen un servei de preparació i nete-
ja.

La pujada de preus: no
només hi ha un augment al gener
dels preus de tots els productes
degut al famós i incomprensible IPC
(com també puja el transport públic,

els aliments en general...), sinó que
també hem de patir una incompren-
sible pujada quan tornem de
vacances d’estiu i les nostres
butxaques estan encara més buides.
No  ho trobeu abusiu? o si més no,
un motiu per encara crispar-nos
més? 

També hem rebut alguna
queixa de les formes en què s’han
pogut dirigir algun/a cambrer alguna
vegada. Si més no, no segueix una
de les directrius d’EUREST (llegeix
el primer punt: Descripció de
EUREST). És evident que tant ells
com nosaltres tinguem algun mal
dia, però no cal faltar al respecte, i
menys a aquells que són el seus
clients diaris: els estudiants.

Una qüestió que hem pogut
contrastar des de Delegació, és la
falta d’entesa entre direcció i el bar.
Per exemple, recordeu un dia del
curs passat que  per demanar una
cervesa havies de comprar quelcom
de menjar? Doncs des de Direcció
diuen que ells van dir que només es
podia vendre cervesa amb els àpats
a l’hora de dinar (us sona???), i que
el bar va entendre el que va voler
(gràcies per la part que ens toca). 

Si es vol separar el que seria
cafeteria/menjador, no creieu que
s’hagués pogut fer millor? Ara hem
de patir embussaments i cues tortu-
oses que no afavoreixen gens a la

FULLONERO: dit del qui es passa més hores al bar que a classe, i que s’instaula al fons


