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dijous, 09 de maig de 2019

Agrònom de Ferro 2019

El proper   és el dia de la  . Aquesta festa es ve celebrant al nostre campusdijous 9 de maig Festa de l’ETSEA
cada any des de l’any 1985, en honor a Sant Isidre com a patró de la pagesia.

En aquesta festa hi ha hagut sempre una massiva assistència dels membres de la l’Escola, tant del professorat
com estudiants i personal d’administració i serveis, amb la finalitat de participar en les diverses activitats que
s’organitzen: festives, esportives, de competició (com el “Agrònom de Ferro”) i sobretot en compartir una bona
estona en la preparació i degustació dels plats que es cuinen per part de tots els grups (paelles,cassoles, carns,
etc).

Et convidem a participar en aquesta festa, tant si ets membre de l’ETSEA actualment o bé ho has estat.

Us recordem que cal prendre algunes  , per a la bona organització de les activitats de la festa:precaucions

Durant tot el dia es tancarà l’accés de vehicles,  al carrer entre l´edifici B i els edificis  IRTA i Generalitat .
També estarà tancat el pàrquing al costat dels hivernacles.
A les 13:00 h es procedirà a tancar les portes de tots els edificis. Únicament es podrà accedir amb targeta
autoritzada.
Recordeu que les paelles i brases no es poden fer directament al terra, per evitar danys i deteriorament
en paviments o zones enjardinades. No fer el foc davall d’arbres si aquests es poden cremar per les
flames.
Cal evitar ocupar amb paelles les zones davant de l’entrada a l’edifici principal (edifici A), per evitar
acumulació de brutícia i danys; hi ha moltes altres zones repartides per tot el campus.
Al finalitzar, cal deixar neta i recollida la zona de cada grup (hi hauran contenidors per les escombraries).
La festa al campus finalitzarà a les 00.00 hores.
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Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Campus de l'ETSEA

Adreça:
Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191,

E-25198 Lleida
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Que tinguem una molt bona Festa!!!
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