
Unitat de Dinamització Comunitària 

Assemblea mensual elDirectori 

 

Data i hora: 23 de novembre de 2017 

Ubicació: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 

Col·lectius assistents: Swing UAB, Associació Universitària Sin Vergüenza, Doctorands de 

Bioquímica, Korean Club, Club de Rol de la UAB, Asa Nisi Masa, Xwing, Lofantástico, OtakUAB i 

l’Atelier.  

Ana Valencia i Xavier Alejandre (Unitat de Dinamització Comunitària) 

Ordre del dia 

1. Convocatòria d’ajuts per a suport a la participació de l’alumnat 2018 i justificació dels ajuts 

2017.  

2. Retorn i valoració de la Festa Major de la UAB 2017 

3. Horaris equipaments i incorporacions d’estudiants al Centre de Recursos per a Col·lectius. 

4. Altres, torn obert. 

Desenvolupament de la reunió 

1. Convocatòria d’ajuts per a suport a la participació de l’alumnat 2018 i justificació dels 

ajuts 2017. 

S’informa als col·lectius assistents que les convocatòries d’ajuts per a suport a la participació 
de l’any 2018 es s’obriran el proper 10 de gener i romandran obertes fins el 7 de febrer. Així 
mateix s’informa que aquest cop s’incorpora un nou mecanisme que ajudarà a agilitzar el 
tràmit: a la convocatòria s’inclou la data de resolució. La resolució de les sol·licituds d’ajuts es 
farà pública el 28 de febrer del 2017.  

La convocatòria es farà pública al web de la Unitat de Dinamització Comunitària 
(www.uab.cat/comunitat) la primera setmana de desembre, amb l’objectiu que els col·lectius 
puguin preparar-se les sol·licituds amb la suficient antelació. 

D’altra banda, s’emplaça els col·lectius assistents que valorin el canvi de calendari de la 
convocatòria 2017. Fins el moment, aquesta convocatòria donava suport a activitats que 
s’haguessin dut a terme durant el curs acadèmic en qüestió. A partir de l’any passat, com a 
conseqüència de la demanda d’un estudiant a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat, el termini 
no és el curs acadèmic sinó l’any natural. En general la valoració dels col·lectius és neutral, no 
han vist afectada la seva activitat pel canvi.  

 

 

 

http://www.uab.cat/comunitat
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2. Retorn i valoració de la Festa Major de la UAB 2017 

En aquest punt, es demana als col·lectius un retorn de la seva experiència a la Festa Major de 

la UAB, amb l’objectiu de tenir una impressió general de les seves valoracions, ja que cadascun 

d’ells havia viscut la FMUAB des de diferents espais i perspectives.  

En general les valoracions són molt positives, però convé esmentar  els aspectes que cadascun 

dels col·lectius destaquen de la FMUAB: 

– El representant del col·lectiu Asa Nisi Masa i col·laborador d’UAB Media valorar molt 

positivament la Batalla de Gallos, però observa els següents punts febles: 

o L’escenari estava massa al costat del públic, el que podia suposar molèsties pel 

jurat i pels propis participants.  

o El soroll del públic tapava el so de l’escenari, al final de la Plaça no s’escoltava 

bé.  

o Així mateix, demana poder punxar la ràdio a l’escenari de la Plaça Cívica en els 

moments on no hi hagi programació, per donar més visibilitat de la presència 

de la Ràdio de la UAB entre la Comunitat de la UAB.  

– La representant de Swing UAB també aposta per escoltar la ràdio a la Plaça Cívica i 

destaca que la seva participació a la Festa Major els hi ha aportat nous estudiants que, 

al veure la seva sessió oberta i Jam, han començat a participar de l’activitat habitual 

del col·lectiu.  

– El representant d’OtakUAB també destaca que, fruit del Karaoke Anime, hi ha 

estudiants que s’han interessat pel col·lectiu. Així mateix, comenta que seria 

convenient millor la connectivitat de l’espai de la Cívica a la xarxa.  

– L’impacte positiu de la participació dels col·lectius a la FMUAB és emfatitzat pel 

col·lectiu Sin Vergüenza. Aquest col·lectiu va participar de la Fira d’Entitats i comenta 

que després de la FMUAB ha vingut molta més gent. D’altra banda, creu que l’escenari 

era massa petit per actuacions com la del Cor de la UAB.  

– La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia comenta com a element molt 

positiu que aquest any les paradetes de la Plaça del Coneixement tenien molta 

activitat, però pensa que seria convenient instal·lar un panell informatiu a la Plaça del 

Coneixement amb les activitats que s’estan duent a terme a la Plaça Cívica en el mateix 

moment.  

– Per últim, el col·lectiu Korean Club destaca que aquest any la seva participació ha 

tingut més èxit.  

3.  Horaris equipaments i incorporacions d’estudiants al Centre de Recursos per a Col·lectius. 

S’informa els col·lectius assistents que a partir del proper 8 de gener l’horari del Centre de 

Recursos per a Col·lectius serà de 10h a 18h. Així mateix, s’incorporaran 3 estudiants en 

pràctiques extracurriculars a la tasca habitual del Centre.  

La reducció d’horaris respecte el curs passat (10h a 19h) ve donat pel fet que en l’última hora 

d’obertura (de 18h a 19h) hi havia poques reserves, en canvi, calia reforçar la franja del migdia, 

on, generalment, es concentren les activitats dels col·lectius.  
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4. Altres, torn obert. 

La representant de Swing UAB vol reprendre la idea de la proposta d’intercanvi entre 

col·lectius, perquè els col·lectius inscrits puguin conèixer la diversitat del teixit associatiu de la 

UAB. S’acorda que per la propera reunió, la Unitat de Dinamització Comunitària durà una 

proposta per consensuar-la amb els col·lectius.  

Així mateix, la majoria de col·lectius assistents comenten l’excessiu calor que fa a la Sala 

Annexa de l’Hotel d’Entitats, que en algunes ocasions, impedeix fer determinades activitats. 

Des de la Unitat, es comenta que ja estem treballant en això i que ho hem comunicat a 

Manteniment per a què cerquin una solució a la climatització de la sala.  

 


