
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Reunió d’elDirectori 
 
Data: 19/12/2017 
 
Hora:  13:00 
 
Lloc: Sala de benvinguda del Centre de Recursos per a Col·lectius 
 
Assistents: Debats pel demà, la Trivial, Joves Avançant, Swing UAB, Korean Club, OtakUAB, 
Humans contra Zombies, l’Atelier, CRUAB i Associació Interuniversitària de Criminologia.  
 
Unitat de Dinamització Comunitària (Xavier Alejandre) 

 
Ordre del dia 

1. Ajuts 2018. Elecció per sorteig dels col·lectius membres de la comissió.  
2. Aprovació per assentiment de la continuïtat de la representant d'elDirectori al Consell 

d'Estudiants de la UAB 
3. Proposta d'activitat d'intercanvi de col·lectius (com a continuació del punt que es va 

desenvolupar en l'anterior assemblea). 

Desenvolupament de la reunió 

 1. Ajuts 2018. Elecció per sorteig dels col·lectius membres de la comissió 

S’informa que les bases dels ajuts per a la participació de l’alumnat de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, així com el formulari de sol·licitud, ja està publicat al web de la Unitat de 

Dinamització Comunitària (www.uab.cat/comunitat).  

Els col·lectius amb personalitat jurídica, podran demanar ajut pel desenvolupament de les 

seves activitats o per la compra de material necessari per a dur a terme la seva activitat 

habitual a partir del 10 de gener fins el 7 de febrer de 2018. Els col·lectius podran sol·licitar una 

tutoria amb la Responsable Tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària entre el 22 i el 31 

de gener, amb l’objectiu de resoldre els dubtes que la sol·licitud de l’ajut pugui generar.  

Es recorda els col·lectius que els criteris de valoració de la present convocatòria, segueixen 

sent els mateixos que el curs passat: Dinamització del Campus, Promoció de la Igualtat 

d’Oportunitats i Treball en xarxa.  

Com s’estableix a les bases de la convocatòria, la comissió d’avaluació dels ajuts està formada 

per la Vicerectoria d’Alumnat i d’Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnica de la Unitat de 

Dinamització Comunitària, l’estudiant representant dels col·lectius a la comissió permanent del 

CEUAB i 2 representants de col·lectius inscrits a elDirectori.  

L’elecció dels col·lectius membres de la comissió es fa per sorteig entre tots els col·lectius 

inscrits a elDirectori. En una urna, posem un paper per cadascun dels col·lectius membres i en 

traiem 5, els dos primers seran els membres de la comissió i els tres següents seran suplents. 

L’ordre queda així: 

http://www.uab.cat/comunitat
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1. AIESEC 

2. Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) 

3. Assemblea de Veganes 

4. AEGEE 

5. Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 

2. Aprovació per assentiment de la continuïtat de la representant d'elDirectori al Consell 
d'Estudiants de la UAB 

Fins el moment, la representant d’elDirectori al Consell d’Estudiants de la UAB és la Pilar 

Cortés, de l’Associació d’Estudiants Progressistes. El conjunt de col·lectius assistents a 

l’assemblea, decideixen per unanimitat que segueixi sent la representant fins a l’organització 

de les noves eleccions, les quals, probablement, es duran a terme durant el mes de maig.  

 

3. Proposta d'activitat d'intercanvi de col·lectius (com a continuació del punt que es va 
desenvolupar en l'anterior assemblea). 

A l’anterior assemblea d’elDirectori el col·lectiu Swing UAB va tornar a posar sobre la taula una 

proposta d’activitat que tenia per objectiu fomentar el coneixement entre els col·lectius 

inscrits a elDirectori. Sovint, els col·lectius no es relacionen entre ells mateixos i proposaven 

una activitat que consistia en intercanviar activitats, és a dir, que el conjunt d’un col·lectiu 

determinat d’elDirectori participi de l’activitat d’un altre col·lectiu durant un dia.  

 

En l’anterior assemblea, el conjunt de col·lectius assistents estaven d’acord en la realització 

d’aquesta activitat i es demanava que la Unitat de Dinamització Comunitària la liderés i posés 

en contacte als col·lectius interessats en participar-hi.  

 

En la present assemblea s’arriba a l’acord que la Unitat de Dinamització Comunitària obrirà 

convocatòria perquè els col·lectius s’hi puguin presentar, amb els col·lectius que mostrin 

interès, es crearà una borsa d’activitats i es publicarà al blog d’elDirectori. Quan un col·lectiu 

s’apunti a una activitat, la Unitat de Dinamització Comunitària els posarà en contacte i els dos 

col·lectius concretaran els termes de cada activitat.  

 


