classes quan està previst.
També organitzem cursets d'HP i
AutoCAD, fomentem l'intercanvi
de llibres i col•laborem en la
borsa de llibres, i com ja sabeu,
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cada any s'edita la revista de
l'escola, el "posa't-hi fulles", que
no coneix la censura i a la que
tothom està convidat a participar.

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Dia per la música

C

om cada any una vegada
més arriba a l'ETSEIB el
Dia per la Música.

Història
Aquesta petita celebració va néixer amb l'afany d'aconseguir que
tots els grups formats per membres de l'escola tinguessin l'oportunitat de tocar, fet que no es
podia aconseguir a la Festa de
l'Escola per falta de temps.

Concerts

Més info a: www.delegació.org

Ens veiem al Dia per la Música!
PA S S A E L F U L L !

Enguany canviem el format de les
actuacions, on tradicionalment
tocaven grups i DJs alternats,
s'ha reservat una franja horària
de tarda (des de les 16h fins les
21h30) per a diferents grups i
una altra (des de les 21h30 fins a
les 02h) per a DJs. Com heu vist
també s'amplia la franja horària
fins les 02, hora de tancament
del metro els divendres.

Activitats
No només hi haurà concerts, des
de migdia el carreró C' i el passadís amb la mateixa lletra bulliran d'activitat: s'ha preparat des
d'una timba de póquer fins a un
taller de malabars, hi haurà
curiositats com una bici que produeix electricitat i també activitats lúdiques com la corda fluixa.
Cada activitat al seu espai!
De 12 a 16h:
Activitat

Espai

Jam Session

Carreró

Póquer

Pavelló C

Ping-Pong

Pavelló C

Malabars

Carreró

Corda fluixa

Carreró

Gomets

Carreró

FULLONERO: dit d’aquell no sap on és la festa perquè el carrer és en obres

Espai-temps
El dia esecollit per aquesta celebració és el 19 de Novembre,
divendres. Tots els concerts i
activitats es duran a terme en
l'espai que en el darrer any i mig
s'ha consagrat com el més òptim
per a aquest tipus d'actes: el carrerò C', amb entrada pel carrer
Pasqual i Vila durant tot el dia i a
través de la sortida d'emergència
del passadís C' fins les 16h.
Tot i que estigui en obres i sembli
impossible arribar-hi, us assegurem que hi podreu entrar si feu
l'esforç d'intentar-ho. No cal dir i
és evident que actes tals com
entrar beguda a la universitat,
fumar dins l'edifici o obrir la
porta d'emergència quan l'alarma
estigui conectada no seran
benvinguts i poden tenir les seves
conseqüències.

Ambient
Després d'un agitat inici de curs
marcat per unes decepcionants
eleccions a les que no només va
participar menys del 10% de l'estudiantat sinó que a més es va
castigar la candidatura conjunta
formada per les persones que fa
molts anys que estem al servei de
l'alumnat fent tot tipus de feines
entre les que es troba organitzar
aquest Dia per la Música, només
cal esperar que després dels parcials un ambient festiu inundi la

nostra escola encara que sigui
només un dia, i que tots plegats
poguem passar una bona estona
gaudint de la música i la beguda
(sigui o no alcoholica).

I després?
Cada any al quadrimestre de primavera organitzem la Festa de
l'Escola, una altre dia festiu on
s'intenta involucrar al màxim
nombre de membres de la comunitat de l'ETSEIB a participar en
tot tipus d'actes.
Des del conserge ensenyant el
terrat fins a professors partici-

16 a 21.30h : GRUPS

pant a la cursa de l'Escola, i evidentment tothom que vulgui a la
gimcana organitzada per totes les
associacions.
I no només això, a la Delegació
sempre hi ha membres de la candidatura conjunta que, tot i no
haver estat votats per gaires
estudiants, de moment segueixen treballant pel benestar de la
comunitat estudiantil, lluitant
per una normativa d'avaluació
justa, aconseguint petites coses
com l'ampliació dels horaris de
microones, la setmana de parcials, que no es tanqui la universitat els diumenges o l'inici de les

Horari

Nom del grup

17:30-18:30

The Gunslinghers

20:30-21:30

Maicena y Agua

16:00-17:00
19:00-20.00

Estil musical

Mad Frogs

Punk rock comercial

Xaranga

Rumba

Classic rock & roll

Flamenc i Rumba

21.30 a 02h : DJ's
Horari

Nom del DJ

Estil musical

21:30-22:30

Mystical Fyah

Reggae

22:30-23:30

DJ Kase

Electro,funkstep

23:30-00:30

DJ Rude

Minimal-techno

00:30-02:00

Dijeyow

Ragga-jungle

FULLONERO: dit d’aquell que el dia de despré s de la Festa no sap on es desperta
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