
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 1/12/2016 

    

ASSISTENTS: Carlos Castelló Vercher, Samuel Fenollosa Aguilar, Èric Nadal Mira, 

Maria Sanz Cervera, Felipe Lapeña Martínez, Alma Brell Botella, Aduard-Andrei Yahia 

Purdoiu, Alba Gil Cano, Vicente Saval Berenguer, Miquel Pallardó Lluesma, Guillem 

Bayo Hernández, Pablo Albert Borrell, Noelia de la Torre Martínez i Katherin Mendoza 

Sosa.   

Es reuneix en sessió ordinària l’ADR de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, amb l’assistència dels membres indicats, el dia 1 de desembre de 2016, a 

les 14.15 h, a la sala de l’ADR, amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.  

2. Informe de coordinació.  

3. Renovació parcial de la Mesa.  

4. Renovació parcial de les comissions.   

5. Debat i aprovació de la participació de l’ADR en el racó de premsa.   

6. Elaboració dels continguts del microsite web.  

7. Millora d’infraestructures, inventari i reunió en l’administrativa.   

8. Expulsió de membres de l’ADR.   

9. Elecció de nous membres de l’AGE corresponents a l’ADR.  

10. Torn obert de paraula. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau. 

Queda aprovada l’acta per assentiment.  

 

2. Informe de coordinació. 

1- Eleccions. Tres graus han tingut elecció directe 

2- Les actes han de ser públiques i penjar-se al web segons el reglament marc.  

 

3. Renovació parcial de la Mesa. 

S’ha de fer una renovació parcial de la mesa. Entren dos nous voluntaris per a ser 

vocals, Vicent Saval i Noelia de la Torre, la resta de càrrecs es mantenen.  

 

4. Renovació parcial de comissions. 

 *CAT Comunicació Audiovisual: Josep Martínez Vidal, Vicent Saval 

Berenguer, Edu Muñoz. 

S’ha de parlar amb la col·laboradora del grau de Filologia anglesa per a la CAT. 



 

 

 

 *CAT Hispàniques: Carlos Castelló Vercher, Katherin Mendoza Sosa, Pablo 

Albert Borrell, Noelia de la Torre Martínez. 

 *CAT Catalana: Èric Nadal Mira, Samuel Fenollosa Aguilar, Guillem Bayo 

Hernández i Xavi Olivares. 

 *CAT Clàssiques: Alma Brell Botella i buscarà més gent.  

 *CAT Llengües Modernes: Aduard-Andrei Yahia Purdoiu i buscarà més gent. 

 *CAT Periodisme: Diana Mora (diamogon@alumni.uv.es) Mario Monsalvo 

Garcia (mongarm7@alumni.uv.es)   

 *CAT Traducció i mediació: Felipe Lapeña Martínez, Aduard-Andrei Yahia 

Purdoiu, Alba Gil Cano, Gessica Ferrandiz Garcia (gesfege@alumni.uv.es)  

  

 *Junta Electoral: Carlos Castelló Vercher. 

 *Comissió pràctiques externes: Katherin Mendoza Sosa 

 *C. Programes intercanvis d’estudiants: Noelia de la Torre.  

 *C. Econòmica: Mari Sanz Cervera i Carlos Castelló Vercher. 

 *C. Normalització Ling.: Samuel Fenollosa Aguilar i Xavi Olivares. 

 *C. Qualitat: Katherin Mendoza Sosa, Eric Nadal Mira, Noelia de la Torre i 

Pablo Albert Borrell. 

 *C. Igualtat: Miquel Pallardó Lluesma, Aduard-Andrei Yahia Purdoiu i Felipe 

Lapeña Martínez. 

 *C. Professorat: Josep Martínez Vidal i Xavi Olivares.  

 *C. Estudis: Katherin Mendoza Sosa i Samuel Fenollosa Aguilar. 

 

5. Debat i aprovació de la participació de l’ADR en el racó de premsa.   

Estudiants de periodisme volen fer un racó de premsa i estaria ubicat en la primera 

planta. Com aquesta és una iniciativa dels estudiants des de Deganat se’ns ha demanat 

que col·laborem amb aquesta iniciativa i que fem una aportació econòmica. 

Decidim esperar-nos a què ens arribe el pressupost.  

 

6. Elaboració dels continguts del microsite web. 

Des de Deganat se’ns facilitarà un baner al web de la facultat, on publicarem les actes i 

demés informació d’interés per als estudiants.  

Des de l’ADR hem d’elaborar en contingut perquè el publiquen. La feina queda 

repartida de la següent manera: 

 Què és l’ADR?: Katherin Mendoza Sosa 

 Actes: Èric Nadal Mira 

 Membres: Noelia de la Torre i Vicente Saval Berenguer. 

 Activitats: Miquel Pallardó Lluesma. 

 Contacte: Carlos Castelló Vercher.  



 

 

 

Després tota aquesta informació se li ha de facilitar a Carlos Castelló. Hi ha de plaç 

fins el diumenge 11 de desembre de 2016.  

 

8. Expulsió de membres de l’ADR.   

(S’adelanta aquest punt per la seua transcendència degut que alguns companys han 

d’abandonar la sessió) 

Es comunica als membres de l’ADR per part de la mesa i segons el reglament, la decisió 

d’expulsar a aquells membres que falten a tres plens de l’ADR sense justificar la seua 

inassistència.   

Es tancarà el grup de WhatsApp per fer-ne un nou. 

 

7. Millora d’infraestructures, inventari i reunió en l’administrativa.   

L’ADR, actualment, consta d’un total de 5.000€, l’administrativa ha proposat fer una 

renovació del mobiliari de l’ADR. Estudiarem aquesta proposta.  

A més també es recorda que hem de comprar material d’oficina.  

 

      9.   Elecció de nous membres de l’AGE corresponents a l’ADR. 

S’elegeix als següents membres de l’ADR com a representats de la Facultat en el ple de 

l’AGE: 

Miquel Pallardó Lluesma 

Aduard-Andrei Yahia Purdoiu 

Alma Brell Botella  

Vicente Saval Berenguer 

 

     10.   Torn obert de paraula. 

No hi ha més intervencions.  

 

El coordinador alça la sessió a les 16.05h, de la qual estenc, com a secretari, aquesta 

acta.     

 Vist i plau    

El secretari                                                                                                   El coordinador    

 

Èric Nadal Mira                                                                             Carlos Castelló Vercher 

 


