
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Assemblea d’elDirectori 
 
Data: 22/05/2019 
 
Hora:  14 h  
 
Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats  
 
Assistents:  Banc del Temps, Associació d’Estudiants Sèniors, Armaggerol, Club de Rol de la 
UAB, Humans contra Zombies, Ramen Club, Swing UAB, Associació Interuniversitària de 
Criminologia, Colla Castellera Ganàpies de la UAB, Associació d’Estudiants Progressistes, 
Pubillatge UAB, AIESEC, Centaures de l’Autònoma.  
 
Ordre del dia 

1. Properes convocatòries (actualització de dades, mapa de participació i sol·licitud 

d’armaris de l’Hotel d’Entitats) 

2. Retorn i propostes del teixit associatiu sobre l’elaboració del IV Pla d’Igualtat, a càrrec 

de la representant d’elDirectori a la Comissió del IV Pla d’Igualtat, l’Estel Muñoz Romeu. 

3. Retorn del darrer Consell d’Estudiants de la UAB, a càrrec del representant 

d’elDirectori al CEUAB, el Joan Pérez Padilla. 

4. Fira d’Entitats del mes de setembre (benvinguda estudiants internacionals i estudiants 

de primer). 

Desenvolupament de la reunió 

1. Properes convocatòries (actualització de dades, mapa de participació i 

sol·licitud d’armaris de l’Hotel d’Entitats).  

 

S’informa els col·lectius de les properes convocatòries que romandran obertes durant 

el mes de juny: 

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES 

 

D’una banda, els col·lectius inscrits a elDirectori han d’actualitzar les seves dades 

anualment amb l’objectiu de comunicar els canvis que hagin succeït a l’entitat i per a 

corroborar el manteniment de la seva activitat associativa. D’aquesta manera, 

elDirectori, el registre del teixit associatiu de la UAB, es manté actualitzat i fidel a la 

participació associativa a la UAB. 

 

Així mateix, aprofitem el procés d’actualització per a recollir dades, en forma 

d’enquesta, amb l’objectiu de conèixer millor les característiques del teixit associatiu 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

https://elblogdeldirectori.wordpress.com/els-col%C2%B7lectius-a-les-xarxes/
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Els col·lectius que no actualitzin les seves dades, seran considerats inactius i no 

s’inclouran en elDirectori el curs 2019/2020. 

 

Per a actualitzar les dades i respondre el mapa de participació, s’ha d’emplenar el 

següent formulari. 

 

SOL·LICITUD D’ARMARIS DE L’HOTEL D’ENTITATS 

 

S’informa que els col·lectius inscrits a elDirectori poden sol·licitar la cessió d’un armari 

a l’Hotel d’Entitats pel curs 2019/2020. L’adjudicació de l’ús dels armaris serà en funció 

del compliment de les condicions d’ús de les taquilles per a col·lectius de l’Hotel 

d’Entitats durant el curs 2018/2019, de l’ordre d’arribada de les sol·licituds, de les 

necessitats d’emmagatzematge dels col·lectius i de la trajectòria i consolidació del 

col·lectiu a la UAB.  

 

Així mateix, s’informa als col·lectius presents que prioritàriament, s’adjudicaran les 

taquilles a col·lectius que no en tinguin cap. En cas de no haver-hi suficients 

sol·licituds, els col·lectius que ja en tinguin, podran disposar d’una segona taquilla.  

 

En relació als col·lectius que, actualment tenen més d’una taquilla han de tenir en 

compte que en tenen més d’una perque el curs passat el numero de taquilles superaba 

el numero de solicituts de taquilla, si aques any hi han més sol.licituts  han de ser 

consients de que potser tenen tindran que deixar lliures les seves taquilles extra. 

 

Per a sol·licitar la cessió de les taquilles, heu d’emplenar aquest formulari i dur-lo al 

Registre General de la UAB o a la vostra gestió acadèmica.  

  

IMPORTANT: Els terminis per a ambdues convocatòries s’estableixen entre el 3 i el 

28 de juny de 2019. 

 

2. Retorn i propostes del teixit associatiu sobre l’elaboració del IV Pla d’Igualtat, a 

càrrec de la representant d’elDirectori a la Comissió del IV Pla d’Igualtat, l’Estel 

Muñoz.  

 

L’Estel Muñoz, representant d’elDirectori a la Comissió d’elaboració del IV Pla 

d’Igualtat de la UAB, explica a la resta de l’Assemblea quines han estat les propostes 

que s’han portat a la comissió, fruit d’un procés de deliberació on van ser-hi presents 

col·lectius, representants d’estudiants i delegats/des: 

 

 Aprofundir i destacar la importància que tots els col·lectius desenvolupin la 

Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere, amb l’objectiu 

de dotar d’eines formatives i pautes concretes els col·lectius inscrits a 

elDirectori per prevenir i actuar davant casos de sexisme i violències de gènere 

que es puguin donar en el transcurs de la seva activitat. Es proposa que els 

col·lectius que la rebin tinguin reconeixement alhora de sol·licitar els ajuts per 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/mapa-de-participacio-i-actualitzacio-de-dades-de-eldirectori
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/mapa-de-participacio-i-actualitzacio-de-dades-de-eldirectori
https://elblogdeldirectori.files.wordpress.com/2019/05/formulari_taquilles1920.pdf
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a la participació que es gestionen anualment des de la Unitat de Dinamització 

Comunitària (puntuar positivament el criteri d’igualtat d’oportunitats a tots els 

col·lectius que hagin elaborat la guia). 

 

 Es proposa la creació d’un espai format pels col·lectius d’elDirectori i la 

Coordinadora on es puguin compartir experiències relacionades amb les 

qüestions de gènere dins els col·lectius de la UAB. En aquest espai es 

compartiran experiències entre iguals i les estudiants que hi formin part 

ajudaran a la resta de col·lectius a detectar problemes i trobar solucions. 

D’altra banda, la persona que dinamitzi aquestes trobades estarà en contacte 

amb l’Observatori per la Igualtat i rebrà formacions sobre els protocols que 

s’han d’aplicar en cada cas.  

 

3. Retorn del darrer Consell d’Estudiants de la UAB, a càrrec del representant 

d’elDirectori al CEUAB, en Joan Pérez Padilla.  

En Joan Pérez, representant d’elDirectori al CEUAB,  màxim òrgan de representació 

estudiantil de la UAB, explica que el passat 9 de maig, el Consell d’Estudiants de la UAB 

es va reunir, però que en aquesta trobada no es va comentar cap qüestió relacionada 

amb el teixit associatiu de la UAB.  

Únicament es van debatre posicionaments dels CEUAB, així com la necessitat o no de 

que el CEUAB continuï formant part de la CREUP (Coordinadora de Representants 

d’Estudiants d’Universitats Públiques).  

4. Fira d’Entitats de les International Welcome Days. 

El curs passat va ser el primer cop que la fira d’entitats dels International Welcome 

Days va ampliar-se pels i per les estudiants de primer. Tant estudiants internacionals 

com estudiants de primer curs són nouvinguts i desconeixen la diversitat del teixit 

associatiu de la UAB. L’experiència va ser molt positiva, per tant, enguany també serà 

oberta a tots els estudiants nouvinguts. 

Aquesta fira és important perquè és un dels primers contactes que els i les noves 

estudiants de la UAB tenen amb el teixit associatiu de la UAB, i és un espai on els 

col·lectius aconsegueixen nous membres que fonamenten el seu creixement.  

Es demana als col·lectius que si tenen qualsevol idea sobre l’organització de la fira, que 

ens la facin arribar per correu a suport.participacio@uab.cat.  

De moment, a petició d’alguns dels col·lectius assistents, obrim el formulari per a 

sol·licitar espai a la Fira.  

 

 

 

mailto:suport.participacio@uab.cat
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/fira-d-entitats
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/fira-d-entitats

