
Assemblea d’elDirectori 

Data: 19 de novembre de 2019 

Hora: 13h 

Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 

Assistents: Assemblea FilCat, Club de Rol de la UAB, Colla Castellera Ganàpies, AIESEC, 

UNANIMUN, Centaures de l’Autònoma, Ramen Club, Societat Catalana de Nanociència 

i Nanotecnologia, Associació el Musell, Swing UAB. 

Xavier Alejandre i Estel Muñoz (Unitat de Dinamització Comunitària) 

Ordre del dia: 

1. Valoració de la Festa Major de la UAB 2019 

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

3. Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part der les mesures 

establertes al IV Pla d’Igualtat [presentació i convocatòria de la primera 

trobada] 

4. Càpsules formatives  

Desenvolupament de l’assemblea: 

1. Valoració de la Festa Major de la UAB 2019 

La majoria dels col·lectius assistents va participar en alguns dels espais de la Festa 

Major (Fira d’Entitats, Paradetes, activitats a la Plaça Cívica, etc.). La intenció d’aquest 

punt va ser conèixer l’opinió del teixit associatiu sobre l’organització de la Festa, amb 

l’objectiu d’implementar les millores necessàries en properes edicions.  

Sobre la Fira de Col·lectius:  

 Els col·lectius valoren positivament el sistema de la gimcana, perquè facilita 

que els assistents s’apropin a les paradetes, encara que consideren que han de 

passar per masses estands abans de poder recollir la samarreta o bossa.  

 De forma general valoren que hi ha hagut més afluència que l’any passat (tant 

als estands com a les activitats que es van desenvolupar a l’espai escènic de la 

Plaça Cívica). 

 Ramen Club comenta que a causa de l’èxit de la seva activitat (karaoke) 

necessiten més temps a l’espai escènic de la Plaça, comenten que molta gent es 

va quedar sense poder pujar a l’escenari, i que en el moment de plegar, 

continuava havent-hi molta demanda.  

 



Sobre les paradetes de la Plaça del Coneixement: 

 Tot i que es comenta que estaria bé allargar l’horari de tancament, valoren 

positivament l’organització de la FMUAB.  

 Comenten que alhora de retornar el material i els gots s’havien d’esperar 

massa temps. La recollida es feia escalonada i sense problemes, però el retorn 

era més complicat.  

 En termes generals, aquells col·lectius que també van participar de la FMUAB 

l’any passat, comenten que enguany la recaptació ha estat superior.  

 Sobre les barres dobles, hi ha disparitat d’opinions, els que la van poder gaudir 

la valoren positivament i els que no, creuen que beneficia els col·lectius més 

grans. 

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

Es recorda els col·lectius assistents la importància que s’inscriguin i desenvolupin – 

amb el suport de l’Observatori per a la Igualtat – la guia d’actuació davant el sexisme i 

les violències de gènere, aplicada al seu propi col·lectiu. 

Aquesta guia pretén 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. 

Per a inscriure’s és necessari emplenar el següent formulari. 

3.  Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part de les mesures establertes 

al IV Pla d’Igualtat 

Es recorda als col·lectius assistents que des de la Unitat de Dinamització Comunitària 

estem treballant en la creació de l’espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori, per a 

parlar i compartir situacions que poden generar incomoditat dins dels espais de 

participació i tractar de cercar respostes i solucions entre un grup d’iguals. 

Abans de que acabi l’any convocarem la primera trobada, on tot el teixit associatiu 

estarà convidat i on decidirem com organitzem l’espai, la periodicitat de les trobades, 

etc.  

Breument rebreu un correu informant de la convocatòria.  

4. Càpsules formatives 

A la darrera assemblea vam presentar la proposta formativa per aquest curs 19/20. La 

intenció era elaborar un programa de càpsules formatives entre les propostes de la 

Unitat de Dinamització Comunitària i les que fessin els col·lectius. 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/guiaactuacio


Es recorda als col·lectius assistents que aquestes càpsules formatives es duran a terme 

durant el segon semestre del curs 19/20, i que la col·laboració del teixit associatiu és 

important per a elaborar un programa que reculli les inquietuds de l’alumnat que 

participa dels col·lectius inscrits a elDirectori.  

Les propostes que es presenten són les següents: 

 Com constituir una associació.  

 Aplicació de la Llei de Protecció de dades a les associacions (Reglament UE 

2016/679). 

 Ús de l’espai públic a la UAB. 

 Sol·licitud d’ajuts econòmics pel teixit associatiu: convocatòries, presentació del 

projecte, justificació i redacció de la memòria. 

 Ús del llenguatge no sexista en les comunicacions dels col·lectius. 

 Eines bàsiques pel disseny de cartells. 

Es demana als col·lectius que participin de la enquesta escollint les tres formacions 

que considerin més adients i afegint alguna proposta per elaborar el programa 

conjuntament, i que facin extensiva l’enquesta a tots els membres de la seva entitat, ja 

que la resposta a l’enquesta no és per col·lectius, sinó que és individual. 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/formacions-teixit-associatiu

