
 

Assemblea d’elDirectori 

 
Data: 04 de març de 2020  

Hora: 13h  

Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats  

Assistents: AIESEC, Assemblea ecologista, Associació de Doctorands en Física, Associació 
d’estudiants sènior, Banc del Temps, Centaures de l’Autònoma, Chess UAB, CRUAB, 
Ganàpies de la UAB, Humans contra Zombies, Korean Club, Ramen Club, Swing UAB Xaranga 
Akellare. 

Carles Moreu, Joan Pérez, Alma Pereira (Coordinadora d’elDirectori) 

Clàudia Hidalgo i Maria José Romero (suport a la Coordinadora d’elDirectori) 

Xavier Alejandre, Estel Muñoz i Anna Desola (Unitat de Dinamització Comunitària) 

 
Ordre del dia: 
 
1. Proposta d’Aprenentatge i Serveis, a càrrec de la Fundació Autònoma Solidària 

2. Convocatòria Eleccions de la Coordinadora 

3. Ecofira i dinar contra el malbaratament 

4. Proposta taquilles compartides 

5. Valoració dels International Welcome Days 

6. Torn obert de paraula 

 

 
Desenvolupament de l’Assemblea 
 

0. Presentació dels col·lectius assistents 

Arrel dels acords que es van prendre a l’última assemblea de l’any 2019, l’Assemblea 
comença amb una ronda de presentacions on els col·lectius assistents descriuen la seva 
entitat i expliquen la propera activitat de que duran a terme o la més rellevant del curs. 
Finalitzada la ronda de presentacions, es llegeix l’ordre del dia. Es recorda els col·lectius 
que la Unitat de Dinamització Comunitària ha habilitat un formulari per a afegir punts a 
l’ordre del dia, i que romandrà actiu fins a l’última assemblea del curs. Un cop els 
col·lectius han donat el vistiplau a l’ordre del dia, s’inicia el desenvolupament dels punts. 

 

 

 



1. Proposta d' Aprenentatge i Serveis, a càrrec de la Fundació Autònoma Solidària 

Des de la FAS ens proposen una col·laboració amb el món acadèmic i els col·lectius, amb 

l’objectiu d’aprofitar els coneixements i aprenentatges que es desenvolupen en els 

col·lectius i que aquesta sigui una metodologia vàlida per avaluació. 

El Jofre Güell, tècnic de la Fundació Autònoma Solidària explica els col·lectius assistents la 

finalitat i el mecanisme de funcionament del programa d’Aprenentatge i Servei: 

identificació d’una necessitat social, ambiental o cultural; intervenció per a resoldre-la i un 

procés de reflexió que permeti connectar l’experiència pràctica amb els coneixements 

teòrics i que promogui la presa de consciència i posició en l’entorn social.  

“És una proposta educativa on els estudiants es formen mitjançant la participació en un 

projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les 

condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient” 

 

Els col·lectius inscrits a elDirectori poden fer propostes relacionades amb l’activitat del seu 

col·lectiu que serveixi de TFG per l’alumne i que resolgui alguna necessitat de l’entitat. 

En aquest enllaç teniu els exemples de totes les activitats que s’han publicat el curs 

2019/2020. Tot i que la convocatòria pel curs 2020/2021 està tancada, si algun col·lectiu vol 

fer una proposta, té algun dubte o en vol saber més, pot contactar amb el següent correu: 

aprenentatge.servei@uab.cat 

2. Convocatòria Eleccions de la Coordinadora 

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. Està formada per 5 estudiants 

que han de formar part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori. 

 

Les estudiants que en formin part seran les encarregades de: elaborarar l’ordre del dia de 

les assemblees d’ elDirectori, conjuntament amb dinamització comunitària; coordinar la 

relació i gestionar el retorn de les accions desenvolupades a l’Assemblea d’elDirectori, 

ocupar els espais reservats pel teixit associatiu dins l’estructura de la universitat: 

 Comissió d’avaluació dels ajuts 

 Consell d’estudiants de la UAB (CEUAB) 

 Comissió d’alumnat i ocupabilitat (CAO) 

S’informa els col·lectius assistents que el passat 19 de febrer va obrir-se el termini per a 

presentar candidatures individuals i avalades per un dels col·lectius inscrits a elDirectori. 

Tancat el termini hi havia 6 candidatures, però el dia anterior a l’Assemblea d’elDirectori, 

les dues candidatures d’Armaggerol són retirades. Davant d’aquesta situació, l’Assemblea 

acorda obrir un període extraordinari per a presentar candidatures (durant el dia 

5/03/2020). Un cop passat aquest nou termini, hi ha un total de 6 candidatures per a ocupar 

les 5 places de la Coordinadora d’elDirectori: 

 

http://pagines.uab.cat/aps/ca/content/propostes-de-les-entitats


 Alma Pereira Bonet (avalada per Swing UAB) 

 Carles Moreu Romero (avalada per la Colla Castellera Ganàpies de la UAB) 

 Paula Pino Díaz (avalada per AIESEC) 

 Daniel Barrientos Berrocal (avalada per AIESEC) 

 David Badillo Mirete (avalada per CRUAB) 

 Guillem Moya Escalona (avalada per Humans contra Zombies) 

Totes les candidatures – excepte la de la Paula Pino, que no hi és present – es presenten 

davant de l’Assemblea i exposen la seva voluntat de representar el teixit associatiu de la 

UAB.  

Podeu veure els vídeos de les candidatures al següent enllaç 

Resultats de les eleccions a la Coordinadora d’elDirectori 

3. Activitat: Ecofira i dinar contra el malbaratament 

La Maria José Romero, integrant de la coordinadora d’elDirectori i en representació de 

l’assemblea Ecologista de la UAB presenta la jornada amb l’objectiu d’animar a tots els 

col·lectius a participar-hi. 

L'Assemblea Ecologista de la UAB, la FAS, l'Oficina de Medi Ambient i Dinamització 

Comunitària, organitza una jornada de temàtica ecologista amb perspectiva crítica. Hi haurà 

SETEM, un mercat de llibres de segona mà amb Recicla Cultura, l'Hortet de la UAB, un taller 

de reparació de tecnologies amb Dimecres Manetes, un taller de cosmètica sostenible amb 

Zero Waste Barcelona, un dinar contra el malbaratament, música amb la Birch, i altres 

activitats! 

D’altra banda, el dinar contra el malbaratament és una activitat que té l’objectiu de 

conscienciar la comunitat universitària sobre l’aprofitament dels aliments. Per a fer-ho, es 

recullen aliments de Merca Vallès i l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera s’encarrega de 

cuinar-lo i oferir-lo a la comunitat. Així mateix, es demana una aportació voluntària a qui 

participi del dinar. Totes les aportacions van destinades a la Plataforma d’Afectades per la 

Hipoteca de Sabadell, amb qui col·laborem activament per a recollir el menjar a Merca 

Vallès. 

A causa de l’aturada d’activitat de la UAB a partir del dia 13/03/2020, aquesta activitat ha 

estat posposada.  

4. Proposta de taquilles compartides 

Vista la manca de taquilles, es proposa intentar crear una xarxa col·laborativa entre 

col·lectius que tenen taquilla i no utilitzen tot l'espai que tenen i els col·lectius que no tenen 

taquilla. 

Els col·lectius estan d’acord en compartir les taquilles per poder així optimitzar l’espai.  

Es tornarà a fer les sol·licituds de taquilles (per les 3 que actualment estan sense utilitzar) i 

a l’hora es farà un recull de la demanda d’aquestes i l’espai necessari; es proposa crear un 

drive amb els col·lectius per poder repartir l’espai en les taquilles necessàries. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXHKANh3OeGRrGhbLV0K8RbQrE9iQyVB
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/eldirectori/coordinadora-eldirectori/eleccions-2020-1345767664707.html


A causa de l’aturada d’activitat de la UAB a partir del dia 13/03/2020, els equipaments 

gestionats per la Unitat de Dinamització Comunitària han tancat les seves portes. Un cop 

tornin a obrir-se, es tornarà a posar en marxa la proposta de taquilles compartides.  

5. Valoració dels International Welcome Days 

Els International Welcome Days es van desenvolupar entre el 3 i el 14 de febrer. Per primer 

cop no va haver-hi fira de col·lectius, sinó que es va desenvolupar un programa d’activitats 

entre els serveis i els col·lectius d’elDirectori. Es pregunta als col·lectius assistents la seva 

opinió respecte aquest canvi, amb l’objectiu d’implementar possibles millores (valoració 

general de l’activitat realitzada, impacte entre l’alumnat internacional, suggeriments, etc.) 

Els col·lectius coincideixen en que fer la IWD els mateixos dies que alguna altre activitat fa 

que aquestes no es desenvolupin com es voldria, en aquest cas han estat les jornades de 

portes obertes, hi havia molta aglomeració d’estudiants no universitaris que permetia 

connectar fàcilment amb els estudiants internacionals presents al campus.  

D’altra banda, destaquen que aquesta metodologia permet connectar més amb els 

estudiants internacionals i explicar i mostrar més fàcilment l’activitat del col·lectiu. Tots els 

col·lectius que van desenvolupar activitats informen que va haver-hi estudiants 

internacionals que van assistir a les activitats (generalment entre 2 i 4 persones). 

Per part de la Unitat de Dinamització Comunitària es fa una valoració general de les activitats 

proposades i s’indica que tot i que s’han desenvolupat forces activitats, aquestes haurien 

d’estar encaminades a fomentar la participació dels i les estudiants internacionals en els 

col·lectius d’elDirectori. L’activitat s’ha de preparar amb aquest objectiu (donar la 

benvinguda quan arribin els estudiants internacionals, estar pendents de si entenen la 

dinàmica de l’activitat, etc.) 

Finalment hi ha consens en que aquesta nova metodologia de fer les IWD del mes de febrer 

és adequada i la valoració general del teixit associatiu és positiva. Tot i així s’ha de millorar 

l’organització de les entitats. D’altra banda, també s’acorda que l’any vinent hi haurà una 

paradeta en representació d’elDirectori el dia de la benvinguda institucional als estudiants 

internacionals on es donarà informació dels col·lectius i es farà promoció del calendari de 

les activitats IWD de cada col·lectiu. 

6. Torn obert de paraula 

La Xaranga Akelarre demana la paraula i explica la situació del seu col·lectiu pel que fa a l’ús 

dels espais de la UAB. La Xaranga és un grup femení reivindicatiu que fan música festiva i 

popular, amb voluntat de tocar a tots els esdeveniments festius de la universitat. El col·lectiu 

necessita assajar, però la universitat no disposa dels equipaments necessaris. Davant 

d’aquesta situació, el col·lectiu exposa que han estat a quatre sales diferents (Sala d’Assaig 

1, Sala d’Actes de l’Àgora, Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats i Sala 3 del Centre de Recursos 

per a Col·lectius) i que no se’ls he permès assajar a les tres primeres perquè feien molt de 

soroll i molestaven el desenvolupament d’altres activitats formatives o laborals. Informen 

que finalment, l’únic espai que se’ls ha facilitat és la Sala 3 del Centre de Recursos, però és 

una sala massa petita que no compleix amb les necessitats d’espai de l’activitat que han de 

desenvolupar. Per tant, el col·lectiu demana una sala que pugui acollir activitats com la de 



la Xaranga Akelarre i promogui l’activitat de col·lectius musicals. Un cop finalitzat el torn de 

paraula, altres col·lectius (Ganàpies i Swing UAB) s’afegeixen a aquesta demanda per a tenir 

espais al Campus que permetin el desenvolupament de la seva activitat habitual (assaig de 

gralles i classes de swing). 

Hi ha un consens general respecte aquesta qüestió, per tant, els i les membres de la 

Coordinadora d’elDirectori s’ofereixen a sol·licitar espais que garanteixin el 

desenvolupament d’aquests tipus d’activitats en representació del conjunt del teixit 

associatiu.  

 

 


