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EL BAR QUE VOLEM?

Assemblea ETSEIB
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Hem volgut dedicar el fullonero número 59 al bar: punt de trobada,
espai de descans o esbarjo, taules
per dinar, refugi de totes aquelles
persones que tenen hores mortes
entre classes i les complementen
amb un cafè, l’hora del cafè, molt
més que una beguda.

En definitiva, el bar és la zona comunitària de l’ETSEIB per excel·lència,
es podria dir que sense ell les nostres vides serien tristes i fosques i,
així en general, la uni seria més freda
que un gulag siberià. Així doncs, podríem dir que el bar és l’espai de, i
per a totes les persones. O no?

Fullonero: Dit de qui es compra una birra al bar de la uni

AQUEST ÉS EL “NOSTRE” BAR

Actualment, el bar DibarCafè té un conveni firmat amb la universitat per tal d’oferir el seu servei dins d’un marc de
condicions imposades per l’UPC (preus
màxims, horaris, etc). Així és com funcionen altres serveis, malauradament externalitzats, com ara el de copisteria,
actualment ocupat per Canon. Per experiència de tots podríem dir que, encara
que es compleixin els requisits, els
serveis no són suficients, tenen deficiències importants o uns preus abusius. Així doncs, sense entrar en si es
compleixen o no els convenis, ens agradaria exposar el per què creiem que no,
el bar no és l’espai de tots que tots voldríem.

Els preus, per descomptat, no
són inclusius.

DibarCafè té exposats els preus màxims
que posa la UPC sobre les màquines de
pagament, demostrant amb orgull que
entra dins l’interval permès, per tal d’induir la creença que si compleix les normes, encara que sigui per ben poc, és
que està bé. De totes maneres, no deixa
de ser un bar sense competència i amb
clientela assegurada, ja que la majoria
ens hem de passar el dia a la uni i que,
tot i que no tinguem ingressos propis, tot
i que recordem la mítica màquina de
cafè de la planta 10 de cafès excel·lents
per 0,4€ (per cert, retirada per exigència
de DibarCafè el seu primer any de servei), i tot i que per dinar dignament ens
haguem de deixar més de 7€, sí, acabem gastant al bar igualment. No cal co-

mentar, doncs, que si vas just de pasta,
a part de passar-les canutes pel sol fet
de pagar la matrícula, ja no pots ni gaudir d’un servei bàsic.

L’any passat DibarCafè va prohibir l’ús
de tuppers a l’interior del recinte, no fos
cas que a algú se li acudís dinar sense
gastar. Davant d’aquesta situació, en
què, per cert, direcció va mirar cap a
una altra banda tot i les exigències de
les estudiants, van ser aquestes que
van obligar a retirar la prohibició a través d’una tupperada massiva que va
posar en evidència l’absurditat de tot
plegat.

Aquest any ens hem trobat que alguns
dels preus, com el del cafè, han incrementat, mantenint així l’amarga tendència del màxim benefici perquè puc,
i que, al cap i a la fi, s’ho queda tot
aquell senyor estrany que ningú coneix
i que només apareix a les 19:00 per recollir els diners de les màquines i marxar.

Davant del maltractament que DibarCafè està fent al nostre espai, l’espai de
totes les persones de l’escola, les estudiants no ens pensem quedar de
braços plegats, cridem a fer boicot a
DibarCafè i et convidem a venir a fer el
cafè amb nosaltres durant el període
d’exàmens!

Ets vegà? Ets celíac? Et fots,
DibarCafè no et vol.

Vols lluitar contra l’antropocentrisme i el

Fullonero: Dit de certa persona que regenta un b

maltractament animal? O no vols donar
suport a una indústria alimentària depredadora del medi en què vivim? O bé vols
reduir el consum de carn per motius de
salut? O, simplement, avui no tens ganes
de menjar res d’origen animal? Doncs DibarCafè s’ho passa pel forro! Ja te n’hauràs adonat, no hi ha entrepà vegà, ni tan
sols en el menú es contempla una opció
completa sense carn ni peix. No t’ho perdis, que a sobre et vacil·la oferint-te un entrepà “vegetal de pollo”!

Las malas lenguas disen que potser amb
el cafè també esmorzem bikinis per a totes
les opcions! :)
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L’Assemblea es reuneix tots
els divendres a les 14 h.
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O bé, resulta que el teu estómac ha decidit
que no pots tolerar el gluten? Al senyor
DiBar no li importa! Resa per no deixarte el dinar o hauràs de triar entre morir-te
de gana o morir-te menjant un bocata
UPC. Casi que val més la pena morir-se
de gana...

PER UNS SERVEIS PÚBLICS I DE QUALITAT DINS D’UNA UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT, FEM NOSTRE EL
BAR QUE ÉS NOSTRE!

A la web de l’Assemblea
pots trobar exàmens
d’anys anteriors.

Estem luitant
per implantar
reavaluacion
s al febrer

Vole
n
dust treure 5
rials
0
per f places
tista
d’In
er u
a la
nost n grau e ra es
l
cola i.

ar de l’ETSEIB i confon preus màxim i preu mínim

CONTRA ELS PREUS ABUSIUS...

... BOICOT AL BAR!!
P A S S A
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