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11ª Festa Major de l'Estudiantat de la UdL 

 2 6  d ' a b r i l  d e  2 0 0 7
 Campus de Cappont

 Un any més, el  organitza la   dels i lesConsell de l'Estudiantat · Consell de l’Estudiantat de la UdL Festa Major
Estudiants de la Universitat. Com sempre, el darrer dijous d’a bril, el dia 26, al Campus de Cappont.

Després de l’èxit de l’any passat, enguany adoptem el repte de fer-la més nostra, més propera, més
participativa i molt més reivindicativa! 

És per això que hi ha actes previstos que intenten reflexar les inquietuds dels i les estudiants de la UdL: la
pedalada, on se llegirà un manifest en favor d’un carril bici decent i segur, el concurs de monòlegs, etc.

Però com sempre, hi hauran campionats d’esports, dinar popular, actuacions durant tot el dia, els Marracos en
deleitaràn amb els seus castells, correfoc al vespre, un concert inoblidable i barres i música durant tot el dia i
moltes coses més. 

Pensa a inscriure't als campionats o als monòlegs via mail a consell@estudiantat.udl.cat [ 
, per la bicicletada cal que passis per algun dels Consells de l'Estudiantat permailto:consell@estudiantat.udl.cat ]

inscriure't i recollir el teu dorsal.
Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per
veure-la

No t’ho perdis!!!

PROGRAMA

Dia Hora Activitat Lloc

26-4 tot el dia BARRES Carrer Jaume II

10.00 Campionat de futbol Club Atlètic Segre

10.00 Campionat de voley Pavelló Cappont

10.00 Campionat de bàsquet Pavelló Cappont

10.00 Campionat CS Laboratoris EPS
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11.00 Partides de trivial i risk Hall de l'aulari

11.00 Campionat de botifarra Hall de l'aulari

11.15 Pedalada Ecològica Davant Edifici Rectorat

14.00 Dinar popular amb la companya de Miquel del Roig C/Jaume II

17.00 Projecció pel.lícula/documental Aulari

18.30 Concurs de monòlegs Aulari

19,30 Trobada Castellera (Los Marracos) C/Jaume II

21,00 Sopar popular placeta entre edificis

22.00 Correfoc C/ Jaume II

23.00 Pregó al patró dels universitaris (San Botellón) i
Cloenda.

C/ Jaume II

23.15 Concert C/ Jaume II
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M é s  i n f o r m a c i ó  

Consell de l'Estudiantat de la UdL [ http://estudiantat.udl.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=1
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