
 

Assemblea d’elDirectori 

 
Data: 27 de abril de 2020  
Hora: 18h  
Lloc: Online, a través de l’aplicació Zoom  
Assistents:  
Swing UAB, Unanimun, Centaures de l’Autònoma, Associació el Musell, Ganàpies de la UAB, 
Chess UAB, Erasmus Student Network UAB, AIESEC, Ramen Club i Agrupació SEM-CAT. 
 
Ana Valencia, Estel Muñoz, Maria José Romero i Xavier Alejandre (Unitat de Dinamització 

Comunitària) 

 
Ordre del dia: 
 
0. Presentació dels col·lectius assistents 
 
1. Programa d'activitats dels col·lectius durant el confinament 

2. Demanda de l'Assemblea d'elDirectori al Vicerectorat d'Alumnat i Ocupabilitat en relació 
als equipaments destinats al teixit associatiu i el seu ús.  

3. Actualització de les dades dels col·lectius i mapa de participació 

4. Informació actualitzada respecte les activitats al campus i els ajuts econòmics de la 
Convocatòria 2020 

5. Torn obert de paraula 

 
 

 

Desenvolupament de l’Assemblea: 

 
1. Programa d’activitat dels col·lectius durant el confinament 

Donada la situació en la que ens trobem, és important que continuem fent activitats, 
tot i les restriccions derivades del confinament i de l’Estat d’alarma. El teixit associatiu 
està format per gent activa, que promou iniciatives i que desenvolupa projectes 
destinats a fomentar la participació de la comunitat universitària. 
  
Des de la Unitat de Dinamització Comunitària us animem a que proposeu activitats 
que pugueu oferir mitjançant les xarxes socials amb l’objectiu de mantenir el contacte 
amb els i les membres dels vostres col·lectius, aconseguir noves persones interessades 
i fer difusió de les vostres entitats a tota la Comunitat UAB. Des de la Unitat de 
Dinamització Comunitària podem ajudar-vos amb idees d’activitats, difusió, etc. 
  
 



Si com a col·lectiu esteu motivades a reanimar les vostres xarxes socials i a fer alguna 
proposta online per a garantir la continuïtat de la vostra activitat i el contacte amb els 
vostres membres i la resta de la comunitat, es tant simple com que ens etiqueteu a les 
publicacions o ens les envieu per privat i de seguida compartirem tot allò que ens 
digueu. També  podeu enviar un correu a suport.participacio@uab.cat i de seguida 
ens posarem en contacte amb vosaltres.  
 
Si el vostre col·lectiu ja està desenvolupant activitats a les xarxes socials i voleu que en 
fem difusió, envieu-nos també un correu explicant una mica què esteu fent i la 
dinàmica que utilitzeu i ho compartirem a l’hora que anirem actualitzant El Blog 
d’elDirectori amb les activitats setmanals dels col·lectius. 
 
Per últim animar-vos a seguir-vos entre col·lectius a les xarxes socials per així crear 
més vincle entre col·lectius ajudant a fer difusió i donar-vos suport entre col·lectius. 
 
 

 

2. Demanda de l'Assemblea d'elDirectori al Vicerectorat d'Alumnat i Ocupabilitat en 

relació als equipaments destinats al teixit associatiu i el seu ús.  

 

Donades les sensibilitats recollides de les últimes assemblees i tal i com es va acordar 

en la darrera assemblea del 4 de març, la Coordinadora d’elDirectori ja ha redactat un 

comunicat on es demana l’ampliació i diversificació dels equipaments reservats pel teixit 

associatiu de la UAB, per a donar resposta a les cada cop més diverses necessitats dels 

col·lectius inscrits a elDirectori. Aquesta comunicació es va enviar al Vicerectorat 

d’Alumnat i d’Ocupabilitat el passat 17 d’abril i es va redactar de forma consensuada 

entre totes les persones integrants de la Coordinadora d’elDirectori. 

 

La Coordinadora informa que encara no ha rebut resposta, però des de la Unitat de 

Dinamització Comunitària s’informa que han rebut la demanda i que són conscients de 

les problemàtiques exposades; tant aviat com obtinguem una resposta ho farem saber 

a tots els col·lectius.  

 

Adjunt al correu, us enviem l’esmentada comunicació que s’ha enviat al Vicerectorat.  

 

D’altra banda, si voleu comunicar-vos amb la Coordinadora d’elDirectori, ho podeu fer 

mitjançant el següent correu: coordinadora.eldirectori@uab.cat 

 

3. Actualització de les dades dels col·lectius i mapa de participació 

 

- Mapa de participació 

Simplement us demanem a tots els col·lectius inscrits a elDirecotri el curs actual 

(2019/2020) que respongueu unes qüestions que ens permeten elaborar el mapa 

de participació, conèixer les característiques del teixit associatiu de la UAB i posar 

en valor la tasca dels col·lectius a la universitat. 

 
- Actualització de les dades dels col·lectius. 

https://elblogdeldirectori.wordpress.com/2020/04/16/actualitzacio-noves-activitats-per-fer-des-de-casa/
https://elblogdeldirectori.wordpress.com/2020/04/16/actualitzacio-noves-activitats-per-fer-des-de-casa/


Com cada any, us demanem que actualitzeu les vostres dades  en el cas que com a 
col·lectiu voleu seguir mantenint la inscripció a elDirectori pel proper curs 
2020/2021. 
Recordem que tots els col·lectius teniu el deure de mantenir actualitzades les 
vostres  dades any rere any per a continuar inscrits a elDirectori durant el proper 
curs, aquells que no ho feu, es considerarà que no sou un col·lectiu actiu i no 
podreu gaudir dels recursos adreçats al teixit associatiu de la UAB. 

 

Així, fins el 15 de maig teniu temps per emplenar el següent formulari. Com veureu, 
ambdós processos (mapa de participació i actualització de dades) estan al mateix 
formulari.  
 
El mapa de participació l’heu d’emplenar TOTS ELS COL·LECTIUS, la segona part 
(actualització de dades), l’heu d’emplenar aquells COL·LECTIUS QUE VOLEU 
MANTENIR LA INSCRIPCIÓ A ELDIRECTORI PEL CURS 2020/2021.  

 
En aquest enllaç teniu més informació del procés. Si teniu algun dubte, contacteu amb 
suport.participacio@gmail.com i us respondrem el més aviat possible. 
 
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Interuniversitari de 
Catalunya, demana que les associacions legalment constituïdes responguin un 
formulari amb dades de les associacions (les associacions l’heu rebut per correu). Es 
demana que s’entregui el més aviat possible.  
 

4. Informació actualitzada respecte les activitats al campus i els ajuts econòmics de la 

Convocatòria 2020 

 

L’Ana Valencia, responsable tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària informa 

els col·lectius assistents que totes les activitats programades pel segon quadrimestre 

han quedat cancel·lades (Sant Jordi, Dia de la dansa, Lliga de Debat, etc.) i que tant aviat 

com tinguem informació sobre la realització d’activitats i l’ús d’equipaments de cara a 

l’inici del proper curs 20/21, es farà arribar al conjunt d’elDirectori.  

 

Pel que fa als ajuts, s’han de tenir en compte dues consideracions: 

 La convocatòria oberta (adreçada a col·lectius sense personalitat jurídica) 

continua vigent. Si algun col·lectiu té necessitats de finançament per a 

desenvolupar la seva activitat, cal que segueixi el procediment habitual. Aquí 

teniu el formulari de sol·licitud. 

 La convocatòria d’ajuts econòmics per a la participació de l’alumnat de la UAB 

(adreçada a les associacions amb personalitat jurídica i als Consells 

d’Estudiants) es va resoldre i publicar el passat 10 de març. És probable que 

algunes de les activitats que teníeu programades no les hagueu pogut fer. En 

aquest cas, les podreu canviar de dates o reformular, completa o parcialment, 

prèvia comunicació a la Unitat de Dinamització Comunitària. El procés de 

justificació es flexibilitzarà atesa la situació generada per l’emergència sanitària.  

 

5. Torn obert de paraula 

En aquest punt, la Unitat de Dinamització Comunitària informa de la propera formació 

adreçada al teixit associatiu. Atesa la consulta que durant el curs 19/20 hem fet al 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/actualitzacio-de-dades-d-eldirectori-mapa-de-participacio-2020
https://elblogdeldirectori.wordpress.com/2020/04/03/convocatoriaactualitzacio/


conjunt de col·lectius inscrits a elDirectori, s’ha detectat que els col·lectius necessiteu 

eines que us ajudin a donar-vos a conèixer i a fer arribar les vostres activitats al conjunt 

de la Comunitat de la UAB. Per aquest motiu, oferim una formació online 

(desenvolupada pel Petit Pedagog, especialista en metodologia 2.0 i en l’integració i l’ús 

de les TIC en entorns professionals i en processos de participació, comunicació i gestió) 

que es realitzarà el proper 20 de maig i que s’estructurarà a partir dels següents punts: 

 

- Reflexió: Com ha canviat el COVID19 a les seves organitzacions. 

- Dinàmica WhatsApp: Què ens fa por de les TIC en les nostres organitzacions? 

- Engegament: la capacitat de generar complicitats amb els nostres associats. 

- Metodologia 2.0: Competències Digitals per a la participació i la comunicació. 

Exemples i dinàmica de creació col·laborativa.  

És necessària inscripció prèvia 

 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/formacio-xarxes-col-lectius

