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JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINÀRIA 14 DE DESEMBRE DE 2021 

 

Convocatòria presencial 

Hora: 11.30h  Convocatòria única 

 

Assistents: 

Maria José Recoder-deg 

Glòria García-adminis 

Carme Ferré-Pavia-secr 

Carmina Crusafon 

Carles Llorens 

Cèlia Andreu 

Fernando Morales 

Pierre Caufapé 

Enric Marín 

Adolfo Amo 

Trini Expósito 

Mònica Gonzàlez  

Mercedes Yáñez 

Raül Giró 

Montse Bonet 

Matilde Delgado 

Mercè Díez 

David Vidal 

Patrícia Lázaro 

Núria Simelio 

Andrea Algarra 

Paula Brines 

Vall Octavio 

Anna Calderón 

Laia Anguera 

Xavier Ribes 

Juanjo Perona 

Santi Tejedor 

Pepe Rodríguez 

Alfons González 

Quim Puig 

David Paloma  

Joana Gallego 

Maria Corominas 

María Gutiérrez 

Amparo Huertas 

Núria Garcia  

Josep M. Perceval  

Emilio Fernández 

Ana Ullod 

Mariluz Barbeito

 

Convidats: Anna Bosch, Josep A. Guimerà 

S’excusen: Ana M. Enrique, Ana I. Fernández Viso, Charo Lacalle, Ludovico Longhi, Belén 

Monclús 

 

Percentatge d’assistència:  40/71 (56%) 

 

ÚNIC PUNT DE L’ORDRE DEL DIA: celebració de les eleccions a nou degà o degana. 
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S’obre la sessió amb la lectura de la part del Reglament de la Facultat que regula el 

procés electoral de votació. La Junta tindrà un únic punt del dia, el candidat/a explicarà 

la seva proposta i després es votarà, en una papereta on només es pot marcar el nom 

del candidat o en blanc. 

Primerament, l’única candidatura, encapçalada pel dr. Enric Marín Otto, fa la glossa 

general del programa. 

El professor Enric Marín explica que el programa que presenta s’alinea en cinc eixos que 

són cinc preguntes: qui són, què volen, qui ho faran, com i amb qui. 

Narra que l’estructura de govern de la Facultat s’ha aprimat i que en activar les dues 

coordinacions diferenciades de CI i CO, hi ha un vicedeganat menys. El repartiment de 

vicedeganats s’està acabant d’ajustar. L’equip està format pel prof. Enric Marín com a 

degà, la dra. Montse Bonet que en seria la secretaria de Facultat, el dr. Josep A. Guimerà 

que s’encarregaria de Qualitat, la dra. Núria Simelio de Professorat i Estudiantat i la dra. 

Ana M. Enrique, qui durà Ordenació Acadèmica. 

Economia i Serveis l’ocuparà el mateix degà amb el suport de l’Administració de Centre 

i la Comissió d’Economia. 

Pel que fa a les coordinacions de titulació, amb qui es treballa molt estretament, el dr. 

Santiago Giraldo substituirà la prof. Núria Simelio a la de Periodisme; la dra. Belén 

Monclús durà Interactiva, i el dir. Juanjo Perona la d’Organitzacions. 

El candidat fa un diagnòstic general dels 50 anys passats ja a la Facultat, en els quals la 

Comunicació ha esdevingut el macrosector amb més ocupació a l’economia actual i ha 

suposat la tercera gran transformació de la humanitat. La nostra Facultat al Campus ha 

passat de despertar dubtes a ser considerada un gran actiu de la UAB. 

Com a diagnòstic específic, els darrers deu anys han estat molt complicats, des de la crisi 

i la falta de recursos, i malgrat totes les dificultats, la Facultat ha consolidat un projecte 

docent potent. Si la situació es redreça, serà un moment òptim per aprofitar al màxim 

les oportunitats. 

Sobre què faran, el candidat Marín planteja que davant aquest diagnòstic, el programa 

és totalment continuista, sense reserves i amb l’orgull d’acceptar una gran herència que 

s’ha de fer créixer i millorar, si es pot. 

S’ha acreditat tot el Centre i cal mantenir a tensió que ha dut fins aquest moment 

positiu. Un dels somnis de Marín era una Facultat amb mitjans propis, i ara UAB Mèdia 

ha fet possible aquest somni. Carles Llorens ha acceptat generosament ser-ne el 

comissionat. 

També cal consolidar el projecte Comtec que ha liderat la dra. Carmina Crusafon, amb 

recerca i relació amb la indústria. El Pla Estratègic que cal fer per als propers tres anys 

posarà fil a l’agulla. 
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Amb qui ho faran? Amb tothom, respon. Amb tots els col·lectius de professionals, 

professorat i estudiantat. Tenim uns i unes estudiants vocacionals i amb rendiment 

acadèmic alt, són un tresor que cal cuidar. Els serveis d’Administració són excel·lents i 

els quatre departaments han donat estabilitat institucional a la Facultat. 

Cal recordat que la imatge de la marca pública és la Facultat i i que tots ens hi hem de 

sentir part. 

Com ho faran? Amb diàleg, en el qual s’ha d’invertir molt de temps, per convèncer i no 

imposar. Tots comparteixen il·lusió constructora, a l’equip que es presenta, tenen 

vocació de servei públic, compromís acadèmic i cívic, per formar també en valors. 

No cal dir que hi haurà errors però no hi faltarà autocrítica i voluntat d’esmena. 

 

Torn de preguntes: 

No n’hi ha. 

 

Es procedeix a la votació. 

La votació es fa presencialment, a porta tancada, i l’estudiant Andrea Algarra i Adolf 

Amo treuen paperetes i la secretària de Facultat, Carme Ferré-Pavia, les valida. 

El recompte és: 

Vots favorables a la candidatura d’Enric Marín: 37  

Vots en blanc: 3 

 

Així, el dr. Enric Marín queda proclamat nou degà de la Facultat de C. Comunicació per 

majoria. 

 

El ja nou degà a partir de gener fa unes paraules d’agraïment a l’equip sortint, als 

membres dels dos mandats de la degana Recoder. A la degana la recorda com a alumna 

excel·lent, orgullós de tots els estudiants que han fet grans assoliments. Els bons polítics, 

cita Ciceró, són enviats pels deus, i si així és, Maria José Recoder ha estat una enviada 

dels déus. “És un honor recollir el teu testimoni”. 
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