
Unitat de Dinamització Comunitària 

Assemblea mensual elDirectori 

 

Data i hora: 26 de Febrer de 2018 

Ubicació: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 

Col·lectius assistents: Colectivo de Estudios Latinoamericanos de Barcelona (CELAB), Pubillatge 

UAB , Korean Club, Plus Actiu, Students Data, Club de Rol de la UAB (CRUAB), Gamers UAB, 

Ramen Club, Societat Catalana de Nanociència, Grups Bíblics Universitaris (GBU), AVAFES, 

Associació Interuniversitària de Criminologia, Quidditch UAB, Humans contra Zombies, 

Xwing&Magic, Erasmus Student Network (ESN UAB) , L’Hortet de la UAB, Colla Castellera 

Ganàpies de la UAB, Doctorants de Bioquimica i Swing UAB. 

Ana Valencia, Xavier Alejandre i Jordi Rojas (Unitat de Dinamització Comunitària) 

Sara Moreno (Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat) 

Ordre del dia 

1. Mecanismes de suport a la difusió d’activitats 

2. Retorn d’activitats i planificació de properes activitats al Centre de Recursos per a 

Col·lectius 

3. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere 

4. Activitats i programació del  50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona 

5. Convocatòria d’ajuts per a la participació 2018 

6. Recull d’opinions i suggeriments.  

1. Mecanismes de suport a la difusió d’activitats 

S’informa els col·lectius assistents de les modificacions respecte les eines de suport a la difusió 

d’activitats pels col·lectius inscrits a elDirectori.  

Durant l’últim curs, la Unitat de Dinamització Comunitària, ha estat reduint el seu consum i ús 

de paper. D’aquesta manera, es focalitza la difusió en els mitjans digitals i en les xarxes socials, 

les quals permeten una interacció constant entre la institució i els usuaris, i representen unes 

despeses molt inferiors.  

Així, es demana als col·lectius que segueixin aquesta mateixa estratègia amb l’objectiu de 

reduir costos econòmics i mediambientals. D’aquesta manera, s’informa que, pel que fa a 

cartelleria només s’imprimiran 5 cartells per activitats que es col·locaran als equipaments de la 

Unitat de Dinamització Comunitària, es farà un reforç i seguiment de les activitats mitjançant 

elblogdeldirectori, el Facebook i el Twitter i s’informarà a elCens de delegats i delegades de la 

UAB de totes les activitats del teixit associatiu. D’altra banda, es recorda els col·lectius que 

també podem fer notícies que apareguin al Viure (web de la UAB) i sol·licitar que les seves 

activitats tinguin un espai a les xarxes socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així 
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mateix, si els col·lectius ho sol·liciten, també podem demanar fer promoció de les seves 

activitats a les pantalles de facultat.  

Si els col·lectius pensen que la difusió en paper és imprescindible pel desenvolupament de la 

seva activitat, poden sol·licitar ajut mitjançant dues vies, segons si aquests tenen o no 

personalitat jurídica: 

 Associacions amb personalitat jurídica: Hauran de sol·licitar ajut a la convocatòria 

anual per a les impressions que considerin necessàries. Posteriorment, aquest ajut, 

s’haurà de justificar mitjançant el procediment habitual. El màxim que s’atorga per a 

cada activitat és del 70% de l’import pressupostat o 600€.  

 

 Col·lectius sense personalitat jurídica: Hauran d’enviar un correu a 

suport.participacio@uab.cat amb la descripció de l’activitat, un pressupost per a la 

impressió dels cartells que necessitin i el cartell de l’activitat adjunt. Si es considera 

adient, la Unitat de Dinamització Comunitària, assumirà la impressió dels cartells. El 

màxim que s’atorga per a cada activitat és de 300€. 

 

En el torn de preguntes, CRUAB i l’Hortet pregunten sobre la possibilitat d’ampliar el número 

de cartells que s’imprimeixen de manera habitual per a les cartelleries permanents, com per 

exemple, les de les biblioteques del campus. Es comunica a ambdós col·lectius que la Unitat de 

Dinamització Comunitària ho parlarà amb el Servei de Biblioteques per a conèixer quants 

punts hi ha, i així fer una previsió dels cartells que podem i hauríem d’imprimir.  

2. Retorn d’activitats i planificació de properes activitats al Centre de Recursos per a 

Col·lectius 

S’informa els col·lectius de les darreres activitats que s’han dut a terme als equipaments de la 

Unitat de Dinamització Comunitària i de les que estan programades per aquest segon semestre 

del curs 2017/2018.  

Primerament, hem començat gener de 2018 amb el projecte d’exposicions al Centre de 

Recursos per a Col·lectius, amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca diària dels col·lectius de 

la UAB.  La primera d’aquestes exposicions ha estat la d’ El Musell durant els mesos de gener i 

febrer i ha estat tot un èxit, la segona s’ha inaugurat l’1 de març i és una exposició del 

col·lectiu Atelier i les seves creacions.  

Així mateix, també el mes de gener hem començat amb la programació d’activitats al Centre 

de Recursos per a Col·lectius. La primera d’aquestes activitats ha estat coorganitzada amb 

l’Atelier de la UAB i ha estat un taller de confecció de disfresses de superherois. Les properes 

activitats previstes són: 

 El reglament inclusiu i igualitari del Quidditch.  

 Ús i utilitats de les tecnologies d’impressió 3D. 

 15M, 7 anys després: vigència i reptes del moviment. 

 Dia de l’orgull friki: el frikisme i el teixit associatiu 
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3. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere 

La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, juntament amb la Berta Cervantes de l’Observatori 

per a la Igualtat, exposen que els col·lectius inscrits a elDirectori tenen a la seva disposició una 

guia per actuar davant les situacions sexistes i les violències de gènere que es puguin donar en 

el sí del col·lectiu.  

Expliquen que cada col·lectiu haurà d’adaptar i aprovar la guia, i per aquest procés, comptarà 
amb el suport i assessorament de l’Observatori i de Dinamització. Aquest procediment 
contempla les següents fases:  
 

1. Designar entre dos i cinc persones de referència encarregada de tot el procediment 
d’aprovació i aplicació d’aquesta Guia. Tothom del col·lectiu ha de saber qui són 
aquestes persones i des del col·lectiu s’ha de vetllar perquè siguin conegudes, 
accessibles i transmetin confiança. És important que aquestes persones siguin 
sensibles amb la temàtica. D’entre les tres persones de referència hi ha d’haver com a 
mínim una dona i un home  
 

2. Inscripció a les sessions de formació mitjançant un correu electrònic a 
participació.estudiants.igualtat@uab.cat especificant el nom del col·lectiu i les 
persones que assistiran a les sessions de formació. La data límit és el 6 de febrer a les 
13h.  
 

3. Realització d’una autodiagnosi de gènere del col·lectiu. L’Observatori posarà a 
disposició dels col·lectius inscrits el formulari per l’autodiagnosi. El resultat d’aquesta 
autodiagnosi es posarà en comú en la sessió formativa i posteriorment haurà de ser 
aprovat per l’òrgan de decisió plenària del col·lectiu. 
  

4. Formació: posada en comú dels resultat de l’autodiagnosi i formació en perspectiva de 
gènere. Les persones de referència hauran de rebre una formació gratuïta sobre 
perspectiva de gènere oferta per l’Observatori per a la Igualtat i la Unitat de 
Dinamització Comunitària. 
  

5. Modificacions i adaptació de la Guia a la realitat del col·lectiu: és molt important que 
les pautes d’actuació i prevenció s’adaptin al context del col·lectiu, ab l’objectiu de 
poder respondre de manera eficaç al mapa relacional i a les necessitats de cadascun 
dels dos entorns. Aquest procés d’adaptació es farà després de la sessió de formació i 
s’haurà de comptar amb l’aprovació i el vistiplau de l’Observatori per a la Igualtat. 
 

6. Finalment, s’haurien d’aprovar la Guia d’actuació davant del sexisme i les violències de 

gènere als col·lectius de la UAB en l’òrgan de decisió plenària del col·lectiu. 

Els col·lectius que hi vulguin participar, hauran d’enviar un correu a 
participacio.estudiants.igualtat@uab.cat.  
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