JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINÀRIA 29 DE NOVEMBRE DE 2021

Convocatòria presencial
Hora: 9.30h primera convocatòria. 10h segona convocatòria
Inici a les 10.00h

Assistents:
Montse Bonet

Enric Marín

Maria Corominas

Pierre Caufapé

Andrea Algarra

María Gutiérrez

Adolfo Amo

Paula Brines

Charo Lacalle

Trini Expósito

Vall Octavio

Raül Giró

Mònica Gonzàlez

Irene Rae Francis

Glòria García

Mercedes Yáñez

Anna Calderón

Cèlia Andreu

Matilde Delgado

Juanjo Perona

Fernando Morales

Mercè Díez

Santi Tejedor

Carme Ferré-Pavia

David Vidal

Pepe Rodríguez

Carmina Crusafon

Anna Bosch

Alfons González

Carles Llorens

Patrícia Lázaro

Quim Puig

Maria José Recoder

Núria Simelio

David Paloma

S’excusen: Emilio Fernández, M. Isabel F. Viso, Joana Gallego, Núria Garcia, Belén
Monclús, Josep M. Perceval, Xavier Ribes, Ana Ullod i Ludovico Longhi

Percentatge d’assistència: 34/71 (47%)

La degana, Maria José Recoder, fa un record de Mar Fontcuberta, el decés de la qual va
tenir lloc la setmana passada. Fontcuberta va ser una de les deganes de la Facultat i
una persona rellevant en la construcció del Centre.
També vol fer constar la benvinguda als estudiants de la Junta que han sortit elegits a
les eleccions del sector C, celebrades el 16 de novembre passat. Hi havia 8 candidats
de 21 places i tots han estat proclamats.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (DOC1)
2. Informe de l'Equip de Deganat (Doc4)
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del calendari electoral per a l’elecció de
degà/na (DOC2)
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la memòria del Màster en
Periodisme i Innovació en Continguts Digitals (DOC3)
5. Aprovació, si s’escau, dels premis extraordinaris de grau del curs 2020-2021.
6. Afers de tràmit
7. Torn obert de paraules

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior
S’aprova per assentiment.

2. Informe de l’Equip de Deganat
S’ha enviat una memòria corresponent al 2021 de les activitats de l’Equip de Deganat i
els membres de l’equip només fan un resum dels temes més rellevants.
Cèlia Andreu, vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Andreu comenta breument les fites del mandat en aquesta matèria, que són la
implantació dels nous grau de CI i CO i els plans reformats dels altres tres graus. Pel
que fa a l’acreditació centre, considera que hi hagut una extensió de la cultura de la
Qualitat.
Pel que fa a l’organització de la docència en pandèmia, es tracta d’una feina ingent
amb alts i baixos, però que gràcies a tothom i a la seva capacitat d’adaptació i
mentalitat positiva, s’ha pogut afrontar les dues crisis, pandèmia i ciberatac. Agraeix la
feina de Gestió Acadèmica, sobretot d’Anna Bosch, i la feina de l’anterior vicedegana
Elisabet Garcia Altadill. També esmenta la feina diària de l’Slipi, que és la cara visible
del dia a dia de la Facultat, com ara saber quina aula té cada u. I a tot el professorat,
els agraeix la implicació.
El repte que queda és acabar d’implementar CI o CO en totes les seves perspectives.
Fernando Morales, vicedegà d’Economia i Infraestructures
Pel que fa a la revisió de tot el període, destaca un aspecte econòmic amb
pressupostos molt limitats, amb quantitats que no permeten enfrontar obres sense
subvencions afegides. El treball ha estat en equip per definir les accions on la inversió
era més ben aprofitada i necessària.
Una altra qüestió important és la consecució de la dotació especial del PIU per a les
obres a la torre senar. Ja es treballa per reequilibrar els espais de cada departament.
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També avui mateix inaugurem l’exposició del 50è aniversari, amb l’ajut de professors
de tots els departaments. Ha estat difícil fer la selecció de tot el material que es té. És
una mena de mostra de cloenda de l’Equip. També aquesta setmana se celebra el
Pitching, amb quatre projectes i un altre a la Setmana del Talent.
En darrer lloc, la setmana passada es va commemorar el Dia contra les Violències
Masclistes, també amb la presentació del llibre de Joana Gallego, amb molta
concurrència i un bon debat.
Carmina Crusafon, vicedegana de Professorat i Alumnat
En primer lloc, destaca el desplegament de les activitats del Comtec Centre, de
docència i de recerca, amb experiències pilot i les activitats programades d’aquest
semestre.
Per la pandèmia s’han transformat els formats de les activitats i també les classes. Ara
ja tenim les guies docents en totes les llengües, el que no és un detall menor. En les
enquestes docents, s’ha arribat al 25% requerit de participació i s’agraeix la feina a
tots.
Vol agrair tots els coordinadors de grau i de màster, també els anteriors, així com a la
secretaria del Deganat, i al personal administració i de l’equip de Qualitat, la seva
implicació i ajut. Se cita Belén Monclús, Alfons Gonzàlez, Quim Puig i Núria Simelio com
a coordinadors dels graus, a més de Montse Llinés, Josep M. Blanco. També als de
màster Maria Corominas, Pepe Rodríguez, Juanjo Perona i Xavi Ribes, a més d’Elaine
Lopes i Arantza Danés com a coordinadors de màster. També Núria Lleonart i Cristina
Vila com a secretàries del deganat, i Toñi Romero, Meritxell Font i Josep Angel
Guimerà, per Qualitat. Igualment, el suport en les graduacions de Cristina Alhambra i
de Raquel Lozano.
Carme Ferré-Pavia, secretària i vicedegana de TFE, Pràcticum i Mobilitat
internacional
Pel que fa als TFE, s’ha viscut l’ampliació de les tipologies de TFG (ApS, d’institucions,
en equip, premi de Gènere...). És un procés que malgrat que afecta unes 450 persones
cada any, es gestiona amb poc conflicte, gràcies a la feina ingent de Gestió Acadèmica i
l’excel·lència d’Anna Bosch. Durant el ciberatac el repartiment de TFG als
departaments (sense notes d’expedient disponibles) s’ha fet entre ella i la vicedegana,
amb prou èxit.
Pel que fa al TFM, hi ha hagut dos processos de coordinació de l’avaluació dels treballs
de màster durant els dos mandats, i encara s’hi treballa.
En el tema del Pràcticum, la situació excedentària de places és bona, tot i que les
places buscades pels mateixos estudiants han anat creixent. Per això es va aprovar una
disposició per augmentar l’exigència d’aquestes places, posada en moratòria per la
Covid-19. La situació de pandèmia va generar una feina intensa per procurar que
malgrat les cancel·lacions de convenis, totes i tots els estudiants poguessin acabar la
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carrera, com així va ser. Avui dia es va una feina constant, amb la gran feina de la
tècnica Isabel Martínez, per gestionar amb immediatesa totes les recol·locacions.
Un intent de la Facultat, que no va tenir èxit, va ser que les facultats de Comunicació es
posessin d’acord perquè poc o molt tots els becaris de pràctiques cobressin. No totes
les universitats van acceptar.
En la recerca de places de Pràctiques per a CI i CO es va implicar directament la degana
per tal que les empreses poguessin conèixer els nostres estudiants.
La primera feina en la Mobilitat en el primer mandat va ser racionalitzar el catàleg de
convenis internacionals, molts oberts sense que fossen realment intercanvis. Això va
durar quasi tot el primer mandat. Ara com ara, els semestres estan equilibrats i hi ha
criteris per decidir obrir o tancar convenis. Un punt fluix com a Facultat és que tenim
poques assignatures en anglès.
També s’ha treballat en reequilibrar la dedicació a la tutorització d’intercanvis entre
tots els departaments i s’han buscat convenis específics per a CI i CO, amb el suport
constant de Mari Hidalgo, Marta Garriga i Laia Rodríguez, les tècniques successives de
Mobilitat. També cal agrair M. Isabel Fernández-Viso el seu temps com a coordinadora
d’Intercanvis, càrrec que no es va reeditar.
El tema d’Alumni es va desenganxar del Deganat quan la UAB va crear el seu servei i ho
ha començat a gestionar. Pel que fa a la Secretaria, i amb el suport de Fernando
Morales i la comissió delegada, s’ha reformat el reglament de la Facultat.

Carles Llorens, vicedegà de Comunicació i Relacions Institucionals
Llorens fa un recordatori dels nou anys en què ha estat al Deganat, primer amb el degà
Català i dos mandats amb l’actual degana. Vol explicar què ha pogut aportar, des de
l’organització del TFG, que ara funciona molt bé. Es va optar per un model flexible i no
té una normativa que el limiti tant.
Durant l’etapa de secretari es va dedicar a enfortir la relació entre la Facultat i les
institucions de cerca de talent, es van fer els Pitching que va crear la Facultat. Es van
fer dues edicions del Drac Novell, amb molt d’èxit i que s’ha anat reeditant. El Proyecto
Mañana del concurs d’A3 Media el van guanyar estudiants de la Facultat en quatre
edicions consecutives, també amb la col·laboració de Matilde Delgado i Xavier Morral.
I la reforma dels plans d’estudis, tot i que és un feina de tot l’Equip i de la comissió
delegada de cada grau.
Pel que fa a Comunicació, hi ha més de 5.000 seguidors a Twitter, agraeix als becaris
del Deganat la seva feina, la web s’ha anat refent. UAB Mèdia és una herència del
mandat de Josep M. Català i s’ha hagut d’organitzar, s’ha basat en un model
autogestionat, amb mentoratge, que ha estat un èxit. S’ha passat per la pandèmia
però ara s’està recomençat. Vol agrair Raül Giró, Pere Botifoll i les alumnes que hi
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participen. El Rectorat també se l’ha cregut, estem associats als Open Labs i s’obren
noves fonts de finançament, mentre que és un element d’orgull de Facultat.
El Pla d’Infraestructures el fa sentir orgullós: canviar maquinari, canvi de l’aula Shiva,
ens hem passat al programari lliure o molt assequible, hi ha més wifi, estem fent aules
informatitzades mixtes, amb pantalles interactives. No vol deixar d’esmentar Trini
Expósito, Adolfo Amo i Pierre Caufapé per la seva dedicació. Ara falta emprendre els
laboratoris audiovisuals de docència.
Considera que tornem a liderar les facultats de comunicació a Espanya.
Maria José Recoder, degana
És el darrer discurs que fa i ho considera un comiat: “Els que éreu aquí al desembre de
2015 recordareu que vaig citar George Bernard Shaw, quan va afirmar que hi ha homes
que miren el mon i diuen “per què?” i altres se’l mirem i pensen “per què no?”. I vaig
dir que el nou equip també somniava en una Facultat més potent i que amb l’ajuda de
tothom seria possible. El nostre somni s’ha complert, deixem una Facultat diferent a la
que vam trobar. No som els únics responsables, hem comptat amb la col·laboració
lleial de tots els estaments”.
Comenta que ja hi ha les sis memòries de Facultat anteriors per tal de retre comptes i
que avui només esmentarà els grans temes que creu han ajudat a transformar la
Facultat en aquests anys, i que tots hi estan vinculats. Es volia actualitzar la Facultat i
repensar-la per al segle XXI. Els grans punts són:
La programació docent. Tot el canvi de la programació docent, els dos graus nous CI i
CO, els hem decidit entre tots els estaments. Vam votar el document que plantejava
cinc escenaris de futur i va ser elegit quin escenari tindríem , que passava per crear dos
graus nous i eliminar places de Periodisme, ja que el mercat està saturat i la
Generalitat ha deixat crear graus de Comunicació a tot arreu. Estem en un bon
moment de prestigi per la creació dels nous perfils. També ens en vam sortir passant
de la docència presencial a la virtual en un cap de setmana al 2019 i ara amb el
ciberatac, tornant a sistemes docents previs a la tecnologia usada habitualment.
La presència al panorama institucional extern, ja que hem incrementat la relació amb
altres organitzacions i institucions, com els col·legis professionals, hem presidit ATIC,
que planta cara perquè la Comunicació sigui un camp acadèmic dins d’Aneca que es
distingeixi dins de les Ciències Socials. I hem incrementat la relació amb les altres
facultats de comunicació catalanes i espanyoles, recuperant el prestigi i liderant moltes
iniciatives.
Increment d’activitats culturals i acadèmiques internes. També hem proclamat dos
Honoris Causa: Manuel Castells i Cristina Gallach, a més de col·laborar en la de
Joaquim Maria Puyal. Hem organitzat molts congressos, jornades, conferències, taules
rodones i exposicions al llarg dels sis anys, moltes en col·laboració amb els
departaments de la Facultat. Estem celebrant-ne els 50 anys i això ens projecta. Ens
han donat el Premi Nacional de Comunicació per aquesta trajectòria i lideratge.
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Infraestructures. Tot i els pressupostos migrats, tenim infraestructures millorades o
noves com UAB Mèdia, Comtec Centre, noves sales d’estudi i ara la nova torre senar
de despatxos. Comtec Centre i UAB Mèdia no són només uns espais nous, són sobretot
una nova forma de fer docència i d’implicar tots els estaments en la innovació docent i
en què la Facultat i la UAB tinguin mitjans de comunicació propis.
Finalment, l’acreditació del Centre, que si no anem errats, hauríem de passar amb
escreix. La Qualitat és una nova manera de treballar i gestionar per la qual hem
d’apostar des de tots els estaments.
Agraeix a totes les persones que ja s’han anat citant, a tots els estudiants de Junta,
becaris de participació i delegades i delegats; als caps de servei: Adolfo Amo, Anna
Bosch, Pierre Caufapé, Mònica Jardí, Trini Expósito, Tomàs Fabregat, i les ja jubilades
Maria Antònia Galceran i Teresa Amorós; també els caps de departaments (Maria
Gutiérrez, Nati Ramajo i Xavier Ribes del CAP; Maribel Fernández i David Vidal de
Mitjans; Charo Lacalle i Santiago Tejedor de Periodisme, i Àngel Rodríguez, Juanjo
Perona i Patrícia Lázaro de Publicom), i les i els coordinadors de Qualitat, J. A. Guimerà;
Biblioteca, Enric Marín; Comunicació, Anna Fajula; Intercanvis, M. I. Fernández Viso, i
Igualtat, Rosa M. Palencia.
No es vol deixar les secretàries del Deganat, Núria Lleonart i Cristina Vila; els
vicedegans actuals i també els anteriors: David Paloma, Elisabet Garcia i Toni Vidal.
Així, la degana agraeix a l'administradora de Centre el seu paper al llarg dels sis anys de
mandat, ja que és qui marca la continuïtat dels equips de Deganat i ha estat una peça
molt valuosa en tot l’engranatge de funcionament.
“S’ha treballat amb molta intensitat, a una velocitat de creuer molt alta, i el resultat és
que podem dir que els triomfs són compartits per tots els estaments. Gràcies”.
La degana rep un llarg aplaudiment.
Torn de paraules:
El professor David Paloma afirma que s’ha comptat amb un equip de Deganat
extraordinari. I una degana extraordinària: intensa, dedicada, elegant, present...
“Sento la Facultat molt meva. La Facultat ha viscut els millors anys de la seva vida,
malgrat la pandèmia”.
També es queixa perquè hi ha docència programada després de l’examen en
l’assignatura de Català i considera que això no té gaire sentit.
La directora del dep. de Publicom, Patrícia Lázaro, vol agrair la feina feta pel Deganat,
considera que li han posat la feina fàcil, i ha estat un plaer treballar, tot i que a voltes
també hi ha hagut discussions. Considera que la Facultat s’ha reposicionat en el
panorama universitari, vol agrair l’ajuda rebuda: “Deixeu el llistó alt i segur que els que
vinguin ho faran molt bé”.
El professor Enric Marín manifesta un sentiment contradictori, davant una herència
que qualifica de “brutal”, i que caldrà ser a l’alçada.
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La professora Matilde Delgado vol afegir-se a les felicitacions i vol fer extensiu a la
Junta que s’ha fet feina per trencar el buit entre el final dels estudis i la indústria, i que
és un camí que s’ha de continuar. Que ara la indústria i la Facultat estan més
connectades perquè s'han creat molts ponts per treballar plegades.
La professora Maria Gutiérrez s’afegeix a les paraules de Delgado. Creu que el Deganat
ha impulsat una nova cultura del treball, va aconseguir fer els nous títols en el poc
temps tal com es va fer i ha marcat el tempo de les activitats que s’han fet, que han
estat molt participades.
L’administradora de centre, Glòria Garcia, parla en nom de tots sobre el rol del PAS
amb els equips de Deganat, sempre de total col·laboració.
La vicedegana Cèlia Andreu respon Paloma que posar els exàmens és complicat i s’ha
fet així pel context de pandèmia en què es van haver d’elaborar, i la necessitat de
posar setmana presencial i setmana virtual. Els exàmens havien de ser en setmana
presencial i els calendaris no sempre ajuden. Creu que quan la pandèmia estigui
controlada tot serà més flexible.
La cap de l’Slipi Trini Expósito sosté que malgrat totes les complicacions i gràcies a
l’Equip, ens n’hem sortit amb nota, amb molta exigència. Dona les gràcies pel suport
rebut sempre.
La degana dona les gràcies.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del calendari electoral per a l’elecció de
degà/na
A la Junta anterior es va aprovar el calendari de votació de nou degà pel dia 15 de
desembre però amb la convocatòria de vaga de 2 dies el 15 i 16 de desembre (quan
arreu és d’un dia), hem revisat el calendari i hom proposa avançar-les al dia 14. Es
farien a la sala de Juntes o l’Aula Magna si la pandèmia es complica. Cal fer un Junta
amb totes les garanties.
El cap del dep. de Periodisme, Santiago Tejedor, afirma que estan orgullosos i agraïts.
Demana si la Junta es pot fer per Teams.
La degana comenta que pel ciberatac només pot ser presencial, perquè no es pot
garantir una votació online segons han dit des del Rectorat.
S’aprova per assentiment.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la memòria del Màster en Periodisme i
Innovació en Continguts Digitals
La vicedegana Cèlia Andreu comenta que per l'aparició d'una nova llei al setembre,
OQD ha demanat que hi hagi 12 crèdits optatius en lloc dels 18 de la memòria actual.
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S’aprova per assentiment.

5.

Aprovació, si s’escau, dels premis extraordinaris de grau del curs 2020-2021

La vicedegana Cèlia Andreu els presenta:
-

Publicitat i Relacions Públiques:

Manuel Gómez Carrascosa
Paula Ponce Rodas
-

Periodisme:

Jaume Lozano Monge
Dafne Caballero Faucón
Pau Ventosa San Martino
Marina Marín Solé
María Rivas Collado
-

Com. Audiovisual:

Carla Sánchez Torremocha
Katarina Crisan Córdoba

S’aprova per assentiment i es felicita a tots i totes les estudiants que han aconseguit
els millors expedients.

6. Afers de tràmit
No n’hi ha.

7. Torn de paraules
El coordinador del màster de Periodisme, Pepe Rodríguez, agraeix la rapidesa amb què
s’ha solucionat el tema de modificació del màster. Agraeix el vertigen constructiu dels
dos mandats sempre amb la mirada posada al futur.

Carme Ferré
Pavia - DNI
40935517W
(TCAT)

La junta acaba a les 11.15h
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