
Assemblea d’elDirectori 

Data: 18 de desembre de 2019 

Hora: 13h 

Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 

Assistents: Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia, AIESEC, Chess UAB, 

Ganàpies UAB, Centaures, Ramen Club, CRUAB, Humans contra Zombies, Chile en la 

UAB i APNEU. 

Xavier Alejandre i Estel Muñoz (Unitat de Dinamització Comunitària) 

Ordre del dia: 

1. Canvis alhora de dinamitzar les assemblees 

2. Fira de Col·lectius dels International Welcome Days  

3. Formacions adreçades al teixit associatiu 

4. Torn obert de paraula 

 

 

Desenvolupament de l’Assemblea 

1. Canvis alhora de dinamitzar les assemblees 

L’Estel Muñoz, en representació de la Coordinadora d’elDirectori exposa a 

l’Assemblea la necessitat de canviar el model d’assemblea que hem desenvolupat 

fins el moment. Fins ara no han estat assemblees, sinó més aviat reunions 

unidireccionals en les que la participació del teixit associatiu no era destacable. Així, 

s’informa a l’Assemblea d’elDirectori que la Coordinadora ha començat a elaborar 

una proposta de dinamització de les assemblees i s’anima als col·lectius assistents a 

fer propostes perquè la Coordinadora incorpori al model. Fruit de la participació 

dels col·lectius assistents es proposa: 

 Que les assemblees comencin amb una ronda de presentació de tots els 

col·lectius assistents. De fet, en aquesta assemblea ja ho apliquem: primer 

es presenten els nous col·lectius i després ho fa la resta.  

 Trobar i generar mecanismes per a fomentar el debat. 

 Enviar l’acta amb una antelació mínima d’una setmana i amb una descripció 

del que es parlarà a cada punt, no només el títol.  

 No es veu la necessitat de fer gaires dinàmiques, més aviat els col·lectius 

coincideixen en anar afegint petits canvis que siguin capaços de fomentar la 

participació del teixit associatiu. 



2. Fira de col·lectius dels International Welcome Days 

S’informa als col·lectius assistents que la Unitat de Dinamització Comunitària ha 

decidit no organitzar la Fira de col·lectius dels IWD del mes de febrer pels següents 

motius: 

 La participació del teixit associatiu és molt més baixa que a la fira del 

setembre, així com l’impacte o la repercussió que els col·lectius reben de la 

seva participació.  

 Es proposa un nou model fonamentat en l’elaboració d’un programa 

d’activitats adreçat a l’alumnat internacional. És una oferta més 

personalitzada i que pot tenir més incidència alhora de fomentar la 

participació de l’alumnat internacional en el teixit associatiu universitari.  

En general els col·lectius veuen bé aquest canvi però proposen afegir un seguit de 

novetats amb l’objectiu de que l’alumnat internacional conegui i participi de les 

activitats que es proposen: 

 Instal·lar una carpa informativa permanent a la Plaça Cívica, gestionada per 

tots els col·lectius que participin de les IWD i on s’informi de les activitats 

que es desenvoluparan.  

 Que el dia de la presentació es presenti el programa i els col·lectius que 

organitzen les activitats, donant l’oportunitat que els estudiants s’apuntin 

insitu. 

S’informa que les activitats s’hauran de realitzar entre el 3 i el 14 d’octubre, però es 

recomana que siguin durant la primera setmana (entre el 3 i el 7 d’octubre) perquè 

generalment l’alumnat internacional té més predisposició a participar de les 

activitats durant la primera setmana.  

Els col·lectius que vulguin proposar una activitat, hauran d’emplenar el següent 

formulari abans del 26 de gener.  

Així mateix, els col·lectius assistents fan diverses propostes relacionades amb 

l’organització de la propera fira de col·lectius i emplacen a la Unitat de Dinamització 

Comunitària a pensar en un mètode de distribució de les paradetes a la fira que no 

doni preferència en la ubicació en funció de l’ordre d’arribada. Hi ha consens en 

proposar un sistema que doni la possibilitat d’escollir espai entre les paradetes que 

es muntaran, esmentar si hi ha el col·lectiu té alguna necessitat especifica que faci 

necessària una ubicació determinada i que les inscripcions s’obrin amb suficient 

temps. 

 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/activitats-international-welcome-days
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/activitats-international-welcome-days


3. Formacions adreçades al teixit associatiu 

Es recorda els col·lectius assistents el programa formatiu adreçat al teixit associatiu 

que es vol implementar des de la Unitat de Dinamització Comunitària. Durant un 

parell de mesos s’ha habilitat un formulari perquè els col·lectius puguin proposar 

formacions. D’entre les que s’han proposat des de la Unitat i les que hem rebut, 

s’està elaborant un programa formatiu que inclourà qüestions com la llei de 

protecció de dades a les associacions, sol·licituds d’ajuts econòmics a la UAB, com 

constituir una associació, edició de cartells, dinamització de les xarxes socials de les 

entitats, gestió interna de les assemblees de les pròpies entitats, etc. 

Cadascuna de les formacions s’avisarà amb suficient antelació i es demanarà 

emplenar un formulari per apuntar-s’hi.  

  

4.    Torn obert de paraula 

Es comenten un parell de qüestions: 

 Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia ha patit un robatori a 

l’Hotel d’Entitats durant una activitat en cap de setmana. Fruit del debat, 

s’acorda: 

o Fer un avís per a recordar que les pertinences dels col·lectius no es 

deixin sense vigilància i amb les portes de l’Hotel obertes, ja que hi 

ha altres persones a l’edifici, fins i tot en cap de setmana: o s’avisa a 

Seguretat perquè tanquin l’equipament mentre som fora, o ens 

enduem les pertinences o no deixem sol l’equipament.  

o Deixar una taquilla lliure perquè els col·lectius puguin deixar les coses 

dins en cas d’haver de sortir de l’equipament durant un curt espai de 

temps (fins la propera convocatòria no podem garantir-ne la 

disponibilitat, perquè ara estan totes cedides) 

 

 Neteja de l’Hotel d’Entitats: sovint durant el cap de setmana hi ha diverses 

activitats en un mateix espai. Es demana que els col·lectius deixin l’espai 

com l’han trobat, perquè durant el cap de setmana no hi ha servei de neteja. 

Així, es sol·licita que la Unitat de Dinamització Comunitària instal·li un kit de 

neteja a l’Hotel d’Entitats perquè cada col·lectiu pugui netejar l’equipament 

després del seu ús.  


