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Estimat Pep:
Com vam quedar a la reunió et remetem la llista de totes les persones, amb el seu nom, dni, situació
acadèmica, preferència d'horari, telèfon i m@il de contacte, que estan disposades a matricular-se
en les assignatures de ADE per el proper curs 2006/2007. Con veuràs hi ha 32 noms, tots certs i
pots corroborar la veracitat de les dades, i la llista està creixent. Només hem inclòs aquelles persones
que encara mantenen algun vincle amb la seu o estan acabant, ja que són les que poden apuntar-se.
Per altra banda la llista de gent que SOL·LICITA la implantació de la carrera ja supera els 70 noms,
només a la Seu d?Eivissa.
Encara que seguim preferint el horari de horabaixa, per les característiques dels alumnes, que
treballen, estem disposats a que com a mesura provisional, és pugui cursar al matí.
Una altra qüestió que em pareix que mai s'ha tingut en compte, es que no tan sols es poden
matricular els diplomats, sinó que els mateixos alumnes de DCE que lis manquen poques
assignatures per acabar, o simplement volen agafar-se les assignatures d'ADE com a crèdits de lliure
configuració (que a les Seus no hi ha molta oferta) amb lo qual la població potencial s'incrementa
considerablement.
Ara hem complet nosaltres, ara li falta al rectorat canviar la seva postura i complir la promesa feta,
l'Abril del 2005 en una Roda de Premsa. Per cert aprofito la ocasió per enviar-li els articles apareguts
a les edicions d'avui dels diaris, sobre la roda de premsa, érem 60 companys. Només em queda
recordar-li unes paraules que una vegada em va dir "A les seus formeu una pinya".
Prego que m'acusi la recepció d'aquest m@il, i esperem una resposta per part del rectorat, el mes
aviat possible.
Atentament, Alexander Villa ? Portaveu dels Estudiants per ADE en Eivissa i tots els companys que
han firmat fins ara el document per sol·licitar la implantació d?ADE a les Seus en el curs 2006/2007.
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