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Eleccions a Junta
d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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El proper dia 22 d’octubre es
realitzaran eleccions a
Junta d’Escola a l’ETSEIB.

Per qui no ho sàpiga la Junta
d’Escola és l’organisme de repre-
sentació més important de la
ETSEIB, és on es decideixen
assumptes tant importants com
els Nous Plans d’Estudi, la posició
de l’Escola referents al trasllat i
altres assumptes amb aquest
caire. Està composada per 78
membres de entre el personal
funcionari doctor, 27 membres de
entre el personal docent i investi-
gador no funcionari o no doctor,
13 membres de entre el personal
d’administració i serveis i 33
membres de entre les estudi-
antes i els estudiants de
l’Escola1. 
És doncs un òrgan molt important
i on es prenen decisions de gran
transcendència per les persones

que conviuen cada dia en aques-
ta casa i on els estudiants tenim la
possibilitat de defensar els nos-
tres drets i procurar que se’ns
escolti.
La Delegació d’Estudiants està
formada per tots aquells que
surtin escollits per constituir
aquesta Junta i tots aquells vol-
untaris que tinguin ganes de par-
ticipar d’una forma més activa o
menys i sense exclusió. Des de fa
molts anys s’ha presentat una
llista única d’estudiants que hi
creien en l’actual funcionament i
ha esdevingut una candidatura
conjunta. 
Des de fa un parell d’anys però,
aquest concepte s’ha perdut i les
eleccions a Junta d’Escola esde-
venen concursos de popularitat
on es votat qui més amics con-
venç per anar a les urnes.

[SabiEsQUè?]
El proper dia 13 de novembre es
farà el Dia per la Música. Si vols

col�laborar pots venir cada
dimarts a les 14h al local de la

Delegació

Si estàs indignat pel tancamentde les fonts de la grip A el properdilluns 19 a les 13h a Delegaciófarem una reunió per tal deplantejar accions al respecte.T’apuntes?

Està obert el període de
presentació de dissenys pel
Concurs de la carpeta de la
UPC pel curs vinent. Visita
http://www.upc.edu/con-
curscarpeta i millora l’actu-
al. Concurs obert fins al 13
de novembre (inclòs)

Aquest dijous a les 12 a la salad’actes es realitzarà una pre-sentació de les Associacions del’Escola. Vine! T’esperem!

Han canviat el servei d’impressió.
Si tens problemes amb les

màquines contacta amb el servei
de reprografia Copisteria Imatge

S.L.

El mateix 22 d’octubreEl mateix 22 d’octubretambé es celebraran electambé es celebraran elec--cions a Claustrecions a ClaustreUniversitari de la UPCUniversitari de la UPC

Si tens qualsevol dubte o
queixa no dubtis a venir a

l
local de delegació o  envi

-
a’ns un correu a
de.etseib@upc.edu

El SIAE ha guanyat el II Premi ala Qualitat de la GestióUniversitària

Pots consultar els nousPots consultar els nousPlans d’Estudi d’enginyeria
Plans d’Estudi d’enginyeriaindustrial i de materials aindustrial i de materials ala pàgina web de l’escola. 
la pàgina web de l’escola. 

http://www.etseib.upc.edu/ind
http://www.etseib.upc.edu/index.php?option=com_conex.php?option=com_con--tent&view=category&layout=bl

tent&view=category&layout=blog&id=194&Itemid=314og&id=194&Itemid=314



Com a representants de l’estudi-
antat genera una irresponsabilitat
per la seva part pel fet de no
involucrar-se en el treball base de
la Delegació, el qual els pertoca
participar-hi com a membres de la
mateixa. Per contra, molts de vol-
untaris sí  que ho han fet. En
canvi, només han assistit a les
reunions necessàries les quals
permeten optar a crèdits ALE.
Per tal que veieu que s’ha fet
durant aquests anys a Delegació
farem servir l’any passat com a
referència: 
Hem format part de forma activa a
les Juntes d’escola, a més hem
format part de les comissions de
l’escola2 (permanent, acadèmi-
ca, avaluació curricular, bibliote-
ques, cultural, avaluació acadèmi-
ca i intercanvis, beques i ajuts)
,hem format part del Claustre
Universitari de la UPC i del
Consell d’Estudiants de la UPC i
fins i tot hem proposat noves
comissions com la comissió del
bar3.
A nivell de Comissió Acadèmica
hem fet una proposta d’ampliar
l’horari dels parcials a una set-
mana tenint així  més temps i evi-
tar solapaments d’exàmens ja

que cada vegada conten més.
Hem defensat a molts estudiants
davant la Comissió d’Avaluació
Curricular per tal de poder con-
cedir quadrimestres de gràcia o
tancaments de cicle amb irregu-
laritats. Estudiants que no podien
tancar cicle o acabar la carrera,
pel fet de tenir assignatures com-
pensables i que no complissin
alguna relació de la normativa de
compensació i avaluació
Curricular però estaven propers a
elles, han pogut seguir el seu
camí . 
Hem acollit i dut a terme les pro-
postes sorgides des d’estudiants,
com el Referèndum sobre
Bolonya on 1002 estudiants van
votar a favor de paralitzar el
procés d’implementació del Espai
Europeu d’Educació Superior i ini-
ciar un procés de debat, o l’ober-
tura de sales d’estudi a les
plantes 3, 4 i 9 i s’ha impulsat el
programa de mentors que ha
esdevingut l’Aula Lliure, en el qual
estudiants de tercer i cursos
superiors ajuden als nouvinguts a
les assignatures de primer.
No només això i perquè creiem
que la universitat no és un espai
només per aprendre el que
t’ensenyen els professors o els lli-
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ens adonarem que s'ha exagerat
la situació:
Morts a Espanya per causa de
Grip estacional (20071): 74 (dels
quals 0 per grip aviar)
Morts a Europa per Grip A any
2009 (fins el 15 setembre2): 137
Morts anuals a Europa per Grip
Estacional2: Entre 40.000 i
220.000 persones.
Tal com han manifestat pública-
ment reconeguts professionals de
la salut –  entre ells el Dr. Bernard
Debré (membre del comitè
nacional d’ètica de França) i el Dr.
Juan José Rodrí guez Sendí n
(president de l’associació de
col•legis de metges de l’Estat
Espanyol) –  les dades obtin-
gudes de la temporada de grip
que ja han passat els paï sos de
l’hemisferi sud demostren que la
taxa de mortalitat i de complica-
cions de la grip nova és inferior a
la de la grip de cada any.
Són per aquests motius que
demanem a direcció que retiri
aquest seguit de prevencions i
que poguem tornar a beure aigua
de les fonts i no ho haguem d'a-
cabar bebent l’aigua del lavabo.

Notes:
1 Font: Instituto Nacional de Estadí stica
2 Dades oficials del Centre Europeu pel
control i prevenció de les malalties
Links d’interés:
-Ví deo de la doctora Teresa Forcades
http://vimeo.com/6790193
- Xerrada a Catalunya Ràdio amb la doc-
tora Teresa Forcades i el doctor Antoni
Trillas
http://www.catradio.cat/reproductor/audi
o.htm?ID=380747
-Instituto Nacional de Estadí stica
http://www.ine.es/
- Generalitat de Catalunya, mesures de
prevenció de la grip A
http://www.gencat.cat/especial/grip_a/ca
t/index.htm

bres també hem organitzat
cursets d’HP, de Excel, de
patents, de LaTex o de dansa de
ventre, totalment gratuïts.
També hem organitzat un mercat
d’intercanvi de llibres on si deix-
es un llibre pots agafar de cursos
superiors i també de franc. A
més oferim un servei de cessió de
cartes, daus, jocs de taula on
deixant un carnet pots gaudir
d’una estona d’esbarjo mental. 
També hem defensat juntament
amb les associacions els nostres
espais fent continues reunions
amb direcció, i s’ha obtingut una
normativa i una redistribució d’es-
pais més coherents amb les
necessitats de les associacions
tot i ser imposats.
Com activitats lúdiques hem
organitzat el Dia Per la Música
que es celebra al novembre i hi
participen grups i Dj’s de l’Escola.
La festa grossa, però, és la Festa
de l’Escola on participen les
associacions de forma activa amb
estands, a la gimcana i activitats
pròpies, també s’ha realitzat dins
de la Festa una Lan Party amb
concursos de Pro Evolution,
Counter-Strike i Starcraft.   
Pel que fa la pàgina web

(www.delegacio.org) hem pen-
jat exàmens d’anys anteriors,
programes de la HP, revistes i
publicacions anteriors, borsa de
treball, fotos de les festes, enl-
laços directes a l’escola, al cam-
pus digital, a les diverses asso-
ciacions i altres links d’interès.   
I sobretot hem escoltat i intentat
solucionar tots els problemes o
queixes que heu aportat quan
ens heu enviat un e-mail
(de.etseib@upc.edu) o heu
vingut a preguntar al local.
Com a delegats voluntaris, tenim
ganes de seguir informant, aju-
dant i engrescant a tots els estu-
diants de l’escola i per totes
aquestes raons el dia 22 d’oc-
tubre VOTEU ADEQIB
Notes
1. Podeu consultar el funcionament de
la Junta d’Escola al reglament de
l’ETSEIB a la secció 2, article 6 i
següents.
http://www.etseib.upc.edu/docs/reglam
ent_etseib.pdf 
2. Podeu consultar el funcionament de
les comissions de l’Escola al
reglament de l’ETSEIB a la subsecció
2 i següents 
3. Veure Fullonero nº  32 (El bar)

Virus de la grip A
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Tots ens hem trobat amb la
situació d'anar a beure
aigua a les fonts, i trobar-

nos amb aquell cartellet que quasi
no es veu, escrit amb lletra petita
que et diu que no pots beure
aigua de la font ja que hi ha perill
de contagi de la GRIP A, i ja
estem tots anant cap a les
màquines expenedores a buscar
una mica d'aigua fresqueta, i en
cas d'anar curtets de pressupost
ens dirigim als labavos a xuclar
aigua de l'aixeta, que si t'hi amor-
res, encara hi ha més perill de
contagi i és més antihigiènic. Tot i
que l’aigua sigui de més qualitat
el que suposa un risc de contagi
és la maneta i l’aixeta en sí , en la
qual la gent ha tocat per rentar-se
les mans després de tocar-se
certes parts del cos.
A més s'ha passat un document a
tota la comunitat universitària on
entre altres coses es canviaran
les màquines d'aire calent dels
lavabos per uns dispensadors de
paper (tot sigui per prevenir la grip
A). Cal recordar que la calefacció
i l'aire acondicionat funcionen
amb un sistema semblant i que

per tant són igual de perillosos
que les dutxes del gimnàs, els
teclats dels ordinadors, el pom
de les portes, les taules i tot el
mobiliari de la universitat els
quals han passat a ser possibles
agents de contagi de la peril-
losí ssima GRIP A.
Aquest seguit de mesures (com
hem vist, poc efectives i difí cil-
ment executables) vénen reco-
manades (només) per la UPC,
tot i que ha estat direcció qui ha
decidit dur-les a terme a l'escola.
Qui no tremola en sentir la
paraula “pandèmia”? El que
resulta més estrany és que si
deicideixes acostar-te a la facul-
tat de medicina (on suposem
que la gent en deu tenir més
idea sobre aquesta terrible GRIP
A i que allà deuen prendre
mesures més efectives per pre-
venir-ne el contagi) ens adonem
que allà les fonts estan en fun-
cionament. Irònic, oi?
Hi ha hagut molt rebombori
mediàtic sobre els perills
mortí fers de la Grip A, però si
analitzem tot un seguit de dades

G r i p  A

VOTEU 
ADEQIB

F u l l o n e r o :  d i t  d e l  q u e  v e t a  e l  d r e t  a  l ’ a i g u a  a l s  e s t u d i a n t s


