
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Assemblea d’elDirectori 
 
Data: 4/10/2018 
 
Hora:  13:00 
 
Lloc: Hotel d’Entitats  
 
Assistents:  Col·lectiu UAB per la República, Gamers UAB, Centaures de l’Autònoma, Pubillatge 
UAB, Col·lectius de Joves Comunistes, Associació Gats Campus, Associació d’Estudiants 
Progressistes, Associació Interuniversitària de Criminologia, Associació el Musell, Erasmus 
Student Network (ESN UAB), Doctorands de Bioquímica, CRUAB, Swing UAB, Assemblea FilCat, 
Korean Club, Ganàpies, AVAFES, IVSA i Debats pel Demà.  
 
Sara Moreno (Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat), Ana Valencia, Xavier Alejandre i 
Mariona Farré (Unitat de Dinamització Comunitària) 
 
Unitat de Dinamització Comunitària (Xavier Alejandre) 

 
Ordre del dia 

1. Eleccions a la Coordinadora d’elDirectori. 
2. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB. 
3. FMUAB: presentació del lema i convocatòries. 
4. Canvis en la política de protecció de dades. 
5. Procés de justificació d’ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB 

 

Desenvolupament de la reunió 

1. Eleccions a la Coordinadora d’elDirectori 

La creació i mètode d’elecció de la Coordinadora d’elDirectori es va treballar en tres 

assemblees anteriors (23 de març de 2017, 17 de maig de 2017 i 24 de maig de 2018). Fruit de 

la deliberació amb el conjunt del teixit associatiu que va participar en aquestes assembles, es 

va acordar que la Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu de 

la UAB i és l’encarregada de ser l’altaveu de l’Assemblea d’elDirectori, d’ocupar els espais 

reservats pel teixit associatiu a al Comissió d’Avaluació dels Ajuts per a la participació de 

l’alumnat de la UAB, al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió d’Alumnat i 

d’Ocupabilitat, així com d’elaborar l’ordre del dia de les assemblees conjuntament amb la 

Unitat de Dinamització Comunitària, i coordinar les relaciones i el retorn de les accions de la 

Coordinadora a l’Assemblea.  

Es va acordar que aquesta Coordinadora estaria formada per 5 membres, que s’escollirien 

mitjançant unes eleccions en les que hi podrien participar tots els col·lectius inscrits a 

elDirectori. Les eleccions es van convocar el passat 10 de setembre. Entre el 10 i el 17 de 

setembre s’hi podien presentar candidatures, però només es van rebre 2, les dues avalades pel 

mateix col·lectiu (Associació d’Estudiants Progressistes).  
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Es va convocar la junta electoral per debatre sobre el procediment a seguir, però no s’hi va 

presentar. D’aquesta manera, es planteja a l’Assemblea d’elDirectori les següents opcions: 

 Que les dues candidatures ocupessin els espais reservats pel teixit associatiu a la 

Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat i al CEUAB.  

 Tornar a convocar eleccions (si hi havia voluntat d’altres col·lectius de presentar 

candidatures). 

En general, tots els col·lectius, estan d’acord en tornar a convocar eleccions, però que fins que 

no es convoquin, les dues candidatures presentades ocupin els espais esmentats. Abans, però, 

l’Assemblea demana a les candidatures que presentin el seu col·lectiu, un cop presentat el 

candidat i la candidata, l’Assemblea accepta que siguin aquestes persones les que representin 

el teixit associatiu a la CAO i al CEUAB. Per tant, fins a les properes eleccions, el Marc Dalmau 

representarà el teixit associatiu al CEUAB, i la Lucía Aliagas formarà part de la Comissió 

d’Alumnat i d’Ocupabilitat.  

Alguns dels col·lectius assistents comenten que han tingut canvis en les seves juntes i que les 

noves juntes o responsables no havien rebut la informació de les eleccions, per això no hi havia 

hagut més participació. D’aquesta manera, proposem convocar eleccions la segona quinzena 

del mes de novembre, perquè la nova Coordinadora pugui començar a treballar el 2019.  

2. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB 

La Mariona Farré, estudiant de Ciències Polítiques i col·laboradora en el disseny de la guia 

d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB, exposa quin ha 

estat el procés de redacció de la guia, així com el procediment per a personalitzar la guia a 

cadascun dels col·lectius inscrits a elDirectori.  

D’aquesta manera, el procés de construcció de la guia per cadascun dels col·lectius, consta de 

tres fases: 

 Diagnosi 

 Primer contacte amb el col·lectiu i l’Observatori per a la Igualtat 

 Qüestionari en format de grup de discussió (organització, participació, 

comunicació, sexualitat, etc.) 

 Formació 

 Introducció conceptual i presentació dels continguts de la guia 

 Adaptació de la guia 

 La formació, l’informe de diagnosi i la pròpia guia d’actuació davant el sexisme 

i les violències de gènere, permetran l’adaptació d’aquesta als diferents 

col·lectius.  

 Un cop feta, els col·lectius poden sol·licitar una tutoria on s’explicarà com ha 

estat l’adaptació de la guia, es lliurarà la guia, es revisarà i s’aprovarà.  

Durant el segon semestre del curs 2017/2018, la Colla Castellera Ganàpies i l’equip de rugby 

Centaures de la UAB, han elaborat la seva pròpia guia, amb l’assessorament i seguiment de 

l’Observatori per a la Igualtat.  

https://www.uab.cat/doc/guia-colectius
https://www.uab.cat/doc/guia-colectius
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La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la Sara Moreno, informa que tots els col·lectius 

hauran de tenir aquesta guia, però que s’haurà de fer progressivament, ja que, de moment, es 

poden fer tres adaptacions per semestre. De totes formes, comenta que si la demanda del 

teixit associatiu és superior a aquest ritme, es podran intensificar les fases i fer-ne alguna més 

cada semestre.  

Els col·lectius que vulguin participar, hauran d’emplenar el següent formulari 

3. FMUAB: presentació del lema i convocatòries 

La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, exposa el lema d’enguany ” #UABRefugi, l’Autònoma 

acull”, aquest lema anirà acompanyat d’activitats de sensibilització i accions al voltant de les 

persones refugiades. Aquest lema serveix de recordatori a la situació que viuen més de 65 

milions de persones arreu del món i per posar en valor la tasca que la UAB duu a terme en 

aquest aspecte.  

L’Autònoma, des de l’any 2016, col·labora amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 

i coordina, a través de la Fundació Autònoma Solidària, el programa que ha permès acollir, 

entre 40 i 60 persones cada any, a la Vila Universitària de la UAB. 

Així mateix, la UAB també participa en l’acollida d’estudiants refugiats per a garantir que 

puguin continuar amb els seus estudis. En un programa pilot de totes les universitats 

catalanes, s’acolliran 18 estudiants, 3 dels quals vindran a la UAB a estudiar màsters dels seus 

respectius camps.  

El denominador comú de totes les Festes Majors de la UAB és la implicació de la comunitat en 

la seva organització i realització, la festa la fem entre tots i totes. En aquest aspecte, s’obren 

un seguit de convocatòries perquè els col·lectius i la resta de la comunitat puguin participar de 

la Festa: 

 Paradetes d’estudiants 

 Les paradetes d’estudiants situades a la plaça del Coneixement (eix nord) són 

un segell distintiu de la festa i una part important de la pròpia organització de 

la FMUAB. 

 Aquest espai està dinamitzat per espais escènics, així com per barres o 

paradetes d’estudiants i l’horari serà de 13h a 21h.  

 El termini per a sol·licitar paradeta finalitza el proper 21 d’octubre. Aquells 

col·lectius que vulguin sol·licitar-la, ho hauran de fer mitjançant el següent 

formulari. 

 Els col·lectius inscrits a elDirectori tenen prioritat alhora d’assignar paradeta.  

 És important que els col·lectius interessats en muntar una paradeta a la Plaça 

del Coneixement, revisin tota la informació referent a aquest aspecte. 

 

 Fira d’Entitats  

 A la Plaça Cívica hi haurà, com tradicionalment, la Fira d’Entitats, on els 

col·lectius i serveis que vulguin, podran mostrar a la comunitat de la UAB la 

seva tasca i/o projectes.  

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/guiaactuacio
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/paradetes-fmuab-2018
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/paradetes-fmuab-2018
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2018/paradetes-d-estudiants-1345674204273.html
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 L’horari de la Fira és de 13h a 17h, i el termini per a sol·licitar espai també 

finalitza el proper 21 d’octubre.  

 Si voleu sol·licitar espai a la Plaça Cívica, heu d’omplir el següent formulari 

 

 Concurs de cartells 

 Un any més, la imatge de la Festa Major la decideix la comunitat. Fins el 30 de 

setembre es podien presentar propostes de cartells.  

 A partir del 8 d’octubre, es poden votar les propostes preferides al facebook 

de FMUAB.  

 Les tres propostes amb més “m’agrada” seran finalistes. La proposta que 

resulti guanyadora, rebrà un premi de 300€.  

 

 Autònoma Actua 

 El Premi Autònoma Actua és una iniciativa consolidada i de llarga trajectòria 

que permet donar a conèixer les diferents propostes artístiques que sorgeixen 

entre els membres de la comunitat universitària de la UAB, ja siguin 

estudiants, PAS o PDI. L’objectiu principal és fomentar les actuacions culturals 

en viu a dins la universitat que tinguin iniciatives artístiques o formin part 

d’algun grup de música, teatre o dansa i que vulguin optar a presentar-se en 

els espais de programació artística de la Festa Major de la UAB. 

 El termini per a presentar propostes finalitza el proper 15 d’octubre.  

 Consulteu tota la informació de l’Autònoma Actua en el següent enllaç.  

 

 Concurs de fotografies de la UAB 

 Alumni UAB organitza un concurs d’imatges de la FMUAB per posar en valor la 

seva trajectòria i l’impacte de la mateixa en el Campus de la UAB.  

 Podeu participar fins el proper 21 d’octubre.  

 Consulteu tota la informació del concurs al següent enllaç 

4. Canvis en la política de protecció de dades 

Durant l’any 2018, les administracions públiques, així com la resta d’entitats que gestionen 

dades personals, s’han d’adaptar a la legislació vigent1. Des del mes de juliol de 2018, els 

col·lectius heu d’acceptar la política de protecció de dades personals quan faciliteu les vostres 

dades de contacte a la Unitat de Dinamització Comunitària.  

Es comenta als col·lectius assistents que si aquestes dades de contacte canvien, s’ha de tornar 

a acceptar la política de protecció de dades. Per tant, si hi ha algun canvi en els contactes dels 

col·lectius inscrits a elDirectori, s’han de comunicar mitjançant el següent formulari.  

Així mateix, s’ofereix als col·lectius la possibilitat de rebre formació  sobre la nova legislació, 

mitjançant l’assessorament d’una experta en la matèria. La totalitat dels col·lectius assistents 

volen rebre aquesta formació, i la majoria prefereixen rebre-la en la franja del migdia.  

                                                           
1
 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). 

%09https:/eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/fira-d-entitats-fmuab
http://www.facebook.com/FMUAB
http://www.facebook.com/FMUAB
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2018/autonoma-actua-1345770339366.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/fm2018/concurs-de-fotografies-fm-1345773296998.html
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/actualitzacio-de-contactes
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5. Procés de justificació dels ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB 

Un cop feta la resolució dels ajuts, els col·lectius han de justificar el 100% de l’import atorgat. 

El termini per a justificar els ajuts finalitza el proper 20 de novembre. Els ajuts es tramitaran 

tan aviat com rebem la justificació.  

Durant l’assemblea, els col·lectius assistents pregunten sobre el procediment de justificació i 

sobre les factures que s’accepten i les que no. Totes les qüestions referents al procés de 

justificació, poden consultar-se a l’arxiu d’instruccions per a la justificació dels ajuts.  

S’ofereix la possibilitat als col·lectius assistents de rebre una tutoria amb la tècnica 

responsable de la Unitat de Dinamització Comunitària si tenen algun dubte sobre la 

justificació, que hauran de demanar enviant un correu a suport.participacio@uab.cat. 

 

https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/ajuts-economics/convocatoria-2018/justificacio-2018-1345771292768.html

