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F u l l o n e r o : D i t  d e l  q u e  r e b e n t a  p o r t e s  a l  D P M

1. Perquè és el millor dia del quadri
de tardor

2. Perquè és el 20 de novembre

3. Perquè vibraràs amb bona música

4. Perquè hi toquen grups i Pd’s de
l’escola

5. Perquè es fa a l’escola, al pati nou

6. Perquè és divendres a la tarda,
què més has de fer?????

7. Perquè s’ha de celebrar que els
químics i materials marxen

8. Perquè et trobaràs tots els teus
amics, companys i (potser futurs) fa-
miliars

9. Perquè podràs conèixer altres as-
sociacions i participar en les seves
activitats

10. Perquè podràs començar dei-
xant-te el fetge  al tast de begudes
de la terra i acabar perdent  la veu a
l’escenari amb el karaoke

11. Perquè ESF farà el dinar i
IAESTE el sopar

12. Perquè Santa Cecília ho estarà
petant amb nosaltres

13. Perquè l’Iceta vindrà a moure
l’esquelet amb direcció 

14. Perquè químics i materials tenen
dret a celebrar el seu últim DPM

15. Perquè podràs beure birra dins
l’escola !!!!!!

16. Perquè hi haurà “ambientillo” des
del matí fins que t’aguanti el cos

17. Perquè els organitzadors s’ho cu-
rren

25 RAONS PER PETAR-HO EL
DIA PER LA MÚSICA
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18. Perquè l’Agulló portarà la seva
cadira omnidireccional

19. Perquè per passar-t’ho bé no ne-
cessites cap CAE!!

20. Perquè el Roure va fer el parcial
d’RM a l’últim DPM

21. Perquè si saps com refredar un
tirador et convaliden les pràctiques
de termodinàmica (la fonamental i la
que no)

22. Perquè les úniques agressions
que es permetran seran les del de-
partament de Mecànica cap al de
Mecànica Fonamental

23. Perquè while ticket == True:

return ‘Birra’

24. Perquè mola

25. Perquè la nostra és una festa
lliure d’agressions

Però espera... què és una agres-
sió?

- És quan una persona se sent
agredida. No és NO.

- És un abús de poder d’una per-
sona sobre una altra: no és un ma-
lentès ni un conflicte

Res justifica una agressió.

Per això la nostra festa serà un lloc
on cap agressió serà tolerada i s’ac-
tuarà de forma directe en conse-
qüència. Per tant, s’habilitarà un
espai on acudir en cas d’agressió.

ELECCIONS A JUNTA 
D’ESCOLA

Ara que ja sabeu perquè heu de
venir al DPM us volem animar a par-
ticipar en les eleccions a Junta d’Es-
cola (òrgan de govern de l’ETSEIB
on hi ha representació del PAS, PDI
i estudiantat) del proper dia 24 de
novembre on l’Assemblea es pre-
senta sota la candidatura ‘El Pati
Nou’.

Què és l’Assemblea?

L’Assemblea és l’espai on els estu-
diants ens trobem per donar veu a
les nostres idees creant així nous
projectes per l’escola.
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És un espai de lluita, un espai poli-
titzat, de participació activa i col·la-
boració amb els altres estudiants. Us
animem a venir!

Què defensem?

Que el coneixement ha de ser lliure i
compartit i, per tant, que la universi-
tat ha de ser pública i de qualitat;
portem aquesta lluita tant en l’àmbit
institucional, com en el de projectes
autogestionats i lluita al carrer!

Què hem fet últimament?

En l’àmbit institucional, gràcies a
estar a junta d’escola com “El Pati
Nou”: 

- Vam aconseguir les reavalua-
cions, i hem estat lluitant per mi-
llorar-ne les condicions

- Hem forçat que es mantiguin
l’escola i la biblioteca en època
d’exàmens 

- Vam redactar i estem millorant
la normativa de Màster 

- Hem treballat per defensar els
interessos dels afectats pel tras-
llat al Campus Besòs 

- Treballem constantment per
atendre i solucionar les queixes
dels estudiants

I també realitzem projectes autogestio-
nats de cara a l’estudiantat: 

- Cursets gratuïts d’HP 

- Borsa de llibres 

- Mercat d’Intercanvi 

- Préstec de calculadores 

- Préstec de USB 

- Pàgina Web 

- Creació de grups d’estudi 

- Edició de la revista ‘Posa-t’hi fulles’

A banda, participem del moviment es-
tudiantil del campus, de Barcelona i
arreu de Catalunya. 

Ens mobilitzem i lluitem des
del carrer per aconseguir fora
de les aules el que creiem mi-
llor pels estudiants!
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P A S S A  E L  F U L L !

[SabiEs Què?]

20 de novembre: DIA PER

LA MÚSICA is coming!
El dia 24 faltarà un mes
per fer cagar el tió.
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Han contractat un colomcom a nou treballador delbar després de veure quesempre hi entrava.


