Acta definitiva de la Junta de Facultat del dia 13 de juny de 2013
Assistents:
Álvarez,Ibis., Armengol,Carme,. Costa,Losé Luis,. Cros,Anna,.Deulofeu,Jordi,.
Edo, Mequé,.Gairín,Joaquín,. Gorgorió,Núria,. Merino,Rafael,.Oller,Montserrat,.
Pàmies,Jordi,. Panyella,Ramon,. Peire,Tomàs,. Prat,Maria,. Sala,Fina,.
Antòn,Montserrat,. Armengol,Gemma,. Bach,Joan,. Blanch,Sílvia,.
Bosco,M.Alejandra,. Campà,Àngels,. Casals, Albert,. Castro,Diego,. Codó,Eva,.
Comes,Pilar,. Escobar,Cristina,. Estrada,Joan,. Feixas,Mònica,.
Figueiras,Lourdes,. Flores,Marta,. García,Maribel,. González,Maria de les
Neus,. Guasch,Oriol,. Llobet,Cecília,. Macià,Spei,. Márquez Conxita,.
Mas,Oscar,.Navío,Antoni,. Pintó,Roser,. Pont,Esteve,. Prat,Marta,.
Ribas,Teresa,. Rifà,Montserrat,. Roca,Enric,. Rodríguez,Montserrat,.
Sanahuja,Josep Maria,. Santisteban,Antoni,. Tejada,José,. Tomàs,Marina,.
Troiano,Helena,. Valls,Assumpta,. Vilar,Mercè,. Astier,Berta,. Cambra,David,.
Cardós,Clara,. Cordero,David,. Cruz,Patricia,. Galvan,Josep,. García,Anabel,.
Lajara,Berta,. López,Meritxell,. Moreno,Isabel María,. Sanz,Clara,. Tena,Èlia,.
Vila,Marta,. Barrera,Aleix,. Megías,Rosa Maria,.
Excusats:
Bonil,Josep,. Barrera, Jaume,.Blanco,M.
Asunción,.Colomer,Teresa,.Espinet,Mariona,. Fortuny, Josep
Maria,.Garriga,Cecili,.Gassull,Cecília,.Gimeno, Xavier,.Godall,Pere,.
Junyent,Mercè,. Martinez,Màrius,.Nussbaum,Lucile,. Pagès,Joan,.
Puigsech,Josep,. Real,Neus,. Rodríguez,David,. Ruíz,Carme,.Lladó,Sara,.

Ordre del dia
1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.- Informe de l'equip deganat
3.- Declaració de la Junta de Facultat de rebuig als actes de vandalisme
intimidació i coacció succeïts al Campus (vegeu el text en el document adjunt)
4.-Elecció dels membres de la Junta Permanent de la Facultat
5.-Torn obert de paraules
La Junta s’inicia les 13,15h i se segueix l’ordre de dia establert:
1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
Abans de proposar l’aprovació de l’acta, la degana comenta que hi ha un error:
el professor Joan Bach no consta com a excusat i hi hauria de constar. Es
corregirà l’error.
S’aprova l’acta per assentiment.
2.- Informe de l'equip deganat
La degana presenta l’informe de les actuacions que l’equip de deganat i tots els
membres de la Facultat han dut a terme al llarg del curs (es pot consultar
l’informe al web de la Facultat).
En el torn de paraules, el professor Ramon Panyella felicita l’equip deganal per
la feina duta a terme durant el primer curs del mandat. Agraeix el repte de

dirigir la Facultat en un context difícil i diu que es pot comptar amb ell i amb
l’equip de persones que no estan en la primera línia per allò que calgui.
Pregunta a la degana quin és l’impacte real de l’anunci de la generalitat sobre
la reducció del nombre de places de nova entrada per als estudis de mestre.
La professora Cristina Escobar agraeix també a l’equip la feina feta i, a la
degana, el discurs que ha pronunciat (clar i entenedor). Fa un comentari sobre
el volum d’accions que s’han dut a terme, que mostra el grau de treball i
d’implicació de molta gent, i acaba comentant que ens mereixem unes bones
vacances.
La degana agraeix les felicitacions i reitera que l’agraïment és per a tothom.
Respon la pregunta de Ramon Panyella: a la UAB la retallada en el nombre de
places ha estat molt inferior al d’altres universitats. La reducció és prou petita
com perquè no calgui tancar cap grup. Per tant, malgrat que la Facultat va
decidir no començar una doble titulació el curs vinent, no ha patit les possibles
conseqüències d’aquesta decisió.
3.- Declaració de la Junta de Facultat de rebuig als actes de vandalisme
intimidació i coacció succeïts al Campus.
La degana presenta el punt, que s’ha introduït a petició d'un 10% dels membres
de la Junta, tal com estableix el Reglament de la Facultat. Comenta que llegirà
el text que es presenta a l’aprovació de la Junta i que s’obrirà un únic torn de
paraules perquè qui ho vulgui pugui exposar el seu punt de vista sobre la
declaració.
Procedeix a la lectura del text i obre un torn de paraules. En finalitzar la votació,
els membres de la mesa demanen a les tres persones que han demanat la
paraula que enviïn un escrit que reculli la seva aportació per tal d’assegurar la
màxima fidelitat al que han dit. El que es presenta en aquesta acta és el text
aportat per aquestes persones:
Estudiant Josep Galvan: demana el vot negatiu a la proposta amb la següent
argumentació:
(estem a l’espera de rebre el text)
Estudiant David Cordero: demana el vot positiu a la proposta amb la següent
argumentació:
“Totes les persones que ocupen un càrrec, ja sigui Junta, Claustre, entre altres,
tenen una responsabilitat. Quina és aquesta responsabilitat? Defensar els
canals i les formes de funcionament dels òrgans on les vies són la democràcia i
el diàleg i on no tenen cabuda les intimidacions i les coaccions, així com
l’obstrucció de les reunions. Impedir que es puguin reunir els òrgans no és la
via per solucionar problemes.
Professora Fina Sala: demana el vot positiu a la proposta amb la següent
argumentació:

Vaig signar per donar suport a la presentació de la moció. Per això vaig
sol·licitar la intervenció per dir que malgrat pugui coincidir en alguna de les
demandes que puguin fer des del col·lectiu dels estudiants estic en total
desacord amb les manifestacions d’un grup que trenquen amb la llibertat de les
persones. Penso que els estudiants tenen dret a manifestar-se als passadissos
del rectorat per fer constar la seva protesta, però impedir l’accés lliure a la resta
de la comunitat universitària, i perseguir i coaccionar a persones, o malmetre
els bens comuns de la comunitat universitària és un atemptat contra la llibertat
que tant va costar aconseguir després dels anys del franquisme. Quan uns
pocs creuen que tenen la raó i que per això poden imposar-la als demés, no
sols trenquen amb els valors bàsics i essencials de la democràcia, sinó que es
converteixen en un moviment totalitari amb el que una facultat d’educació no
pot estar d’acord. D’altra banda, volia també cridar l’atenció de que en una crisi
tant difícil com la que estem vivint cal vetllar per a que cada euro reverteixi en
la formació i l’educació de qualitat, i les destrosses ocasionades en aquests
actes vandàlics són diners que surten d’aquests fons i no van a beques,
material, etc.
Després del torn de paraules es procedeix a la votació secreta a demanda
d’alguns membres de la Junta. El resultat de la votació és el següent:
Vots a favor: 52
Vots en contra: 10
Vots en blanc: 4
S’aprova la declaració següent:
“La Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, expressa el seu
màxim rebuig a tots els actes d’intimidació, coacció i vandalisme que s’han
produït al campus i es reafirma en la defensa de la llibertat de les persones i el
respecte dels òrgans de govern i de representació de la Institució”
4.-Elecció dels membres de la Junta Permanent de la Facultat
La secretària de centre llegeix l’article 13 del capítol segon del reglament de la
Facultat, que fa referència a la composició de la Junta Permanent i recorda el
nombre de membres electes que pot votar cada un dels sectors de la Junta de
Facultat:
Estudiants: 13
Personal d’Administració i Servei: 2
Professorat: 17
Distribuït de la manera següent:


7 membres dels departaments de didàctiques específiques (entre
els quals hi ha d’haver, com a mínim, 1 representant del sector B de
professorat).



5 membres dels departaments de pedagogies (entre els quals hi ha
d’haver, com a mínim, 1 representant del sector B de professorat).



5 membres de les unitats departamentals (entre els quals hi ha

d’haver, com a mínim, 1 representant del sector B de professorat).
Es procedeix a l’elecció dels membres de la Junta Permanent, amb el resultat
següent:
Estudiants membres de la Junta Permanent:
Nom
Vots
1. Astier Pi, Berta
13
2. Castany Paret, Judith
12
3. Garcia Toribio Anabel
12
4. López Martínez, Meritxell
12
5. Martínez Guerrero, Nerea
12
6. Sanz Escutia, Clara
12
7. Cambra Morera, David
11
8. Cardós López, Clara
11
9. Fernàndez Fierro, Eneritz
11
10. Llos Casadellà, Berta
11
11. Tena Gallego, Èlia
11
12. Galvan Casamada, Josep
10
13. Lajara Moliner, Berta
10
Suplents
Lladó Garcia Sara: 3
Personal d’Administració i Serveis membres de la Junta Permanent:
Nom
Vots
1. Barrera Corominas, Aleix
3
2. Megías Porcel, Rosa Maria
3
Professorat del bloc de Didàctiques Específiques membres de la Junta
Permanent:
Nom
Vots
1. Casals Ibáñez, Albert
20
2. Màrquez Bargalló, Conxita
20
3. Oller Freixas, Montserrat
18
4. Deulofeu Piquet, Jordi
17
5. Figueiras Ocaña, Lourdes
16
6. Prat Grau, Maria
15
7. Rifà Valls, Montserrat
15
Suplent:
Colomer Martínez, Teresa: 10

Professorat del bloc de Pedagogia membres de la Junta Permanent:
Nom
1. Castro Ceacero, Diego
2. Gairín Sallán, Joaquín
3. Navío Gámez, Antoni

Vots
12
12
10

4. Sala Roca, Josefina
5. Martínez Muñoz, Màrius

9
8

Suplents:
Rodríguez Gómez, David: 6
Roca Cases, Enric: 5
Rodríguez Parrón, Montserrat, 4
Professorat del bloc de les Unitats Departamentals membres de la Junta
Permanent:
Nom
Vots
1. Troiano Gomà, Helena
13
2. Blanco Romero, Asunción
12
3. Campà Guillem, Àngels
9
4. Panyella Ferreres, Ramon
8
5. Álvarez Valdivia, Ibis
8
6. Blanch Gelabert, Sílvia
8
7. Flores i Coll, Marta
4
Donat que hi ha tres persones que han obtingut el mateix nombre de vots i no
totes tres poden ser membres de la Junta Permanent, la Mesa de la Junta ha
reunit a aquestes persones el dia 1 de juliol de 2013 per resoldre aquesta
situació.
La decisió ha estat la següent:
Sílvia Blanch, renuncia a favor dels companys que han obtingut el mateix
nombre de vots.
Per tant, queden com a membres suplents de la Junta Permanent:
Sílvia Blanch Gelabert
Marta Flores i Coll

5.-Torn obert de paraules
Abans d’obrir el torn de paraules, la degana agraeix els membres de la Junta
Permanent sortint la tasca que han dut a terme durant el mandat d’aquesta
junta.
Montserrat Anton: demana que consti en acta la seva intervenció:
" Com a directora i representant de l'ICE m'agradaria agrair a l'equip deganal i
molt especialment al Sr. Jose Costa l'acollida que ens vàreu dispensar durant
el temps que el Rectorat va estar ocupat i en què, per tant, no podíem ser al
nostre lloc de treball habitual. Sense entrar en cap altra consideració ni opinió,
sí que vull que sapigueu que nosaltres vam ser objecte de vandalisme en el
despatx del Campus Ítaca amb danys i desaparició de material. També es van
ressentir les activitats previstes per ser desenvolupades ja que algunes d'elles
van haver de ser suspeses. Per tot això, sentir-nos ben acollits a la facultat de
Ciències de l'Educació ens van fer més suportables aquells dies. Novament,
gràcies."

Sense més temes a tractar es dóna per acabada la Junta a les 15h

Anna Cros
Secretària de la Facultat

