
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ADR DE LA FACULTAT DE 

FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ (4/05/2016) 

 

ASSISTENTS: Carlos Castelló Vercher, Alba Sanz Mira,  Katherin Mendoza Sosa, 

Samuel Fenollosa Aguilar, Sabela Pérez Silvestre, Èric Nadal Mira, Olga Jiménez i 

Alma Brell Botella.   

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

Comunicació, amb l’assistència dels membres indicats, el dia 4 demaig de 2016, a les 

14.10 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. Lectura i aprovació de l’acta de la comissió de XXSS, si escau, i posterior votació del 

reglament de la comissió.  

3. Informe de la coordinació (CAE i funcionament de l’ADR).  

4. Informe de tresoreria.     

5. Pàgina de treball i comunicació interna (Facebook) i creació d’un correu electrònic.   

6. Torn obert de paraula. 

 

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

Carlos Castelló sol·licita que es faça una modificació de l’acta anterior on s’incloga que 

Alma Brell queda autoritzada a fer fotocopies a reprografia com altres membres de 

l’ADR i d’altra banda que quede constància que ell també forma part de la Comissió de 

XXSS. Feta aquesta modificació queda aprovada l’acta per unanimitat.  

 

2. Lectura i aprovació de l’acta de la comissió de XXSS, si escau, i posterior 

votació del reglament de la comissió. 

Katherin Mendoza, coordinadora de la comissió de XXSS, explica la funció de la 

comissió i quins objectiu té aquesta.  

També fa una crida als membres de la comissió perquè hi haja una resposta quan es 

plateja alguna qüestió o pregunta perquè hi haja un millor funcionament de la mateixa.  

Queda aprovat aquest per unanimitat.  

 

3. Informe de la coordinació (CAE i funcionament de l’ADR). 

En aquest punt el coordinador, Carlos Castelló, informa que els microones que es van 

demanar a Deganat ja estan comprats però encara no els han instal·lat, s’ha preguntat a 

Deganat per què i la resposta és que estan buscant la manera de col·locar-los, ja que van 

a instal·lar-se en la primera planta i no hi ha lloc per a fer-ho. 

D’altra banda també comenta que es va demanar a Deganat que la cafeteria baixara els 

preus perquè foren més assequibles per a l’estudiantat, però el que han fet ha sigut 

pujar-los. Des de l’ADR s’acorda reunir-nos la mesa amb Deganat i si no aconseguim 

res traslladar una queixa a Gerència per trobar alguna solució.  

 



També s’informa de l’AGE que va tindre lloc el dia anterior (3/05/2016) i es trasllada a 

l’ADR la campanya que es durà per part de la Sindicatura de Greuges de la Universitat 

durant el curs següent, una campanya per a donar  a conèixer la institució i quina funció 

té, com va informar en l’AGE el vicesíndic de greuges. També en la mateixa AGE es va 

fer la proposta per a donar visibilitat de la dona en les assignatures de tots els graus, 

s’ha començat ja a treballar en aquest àmbit des de la comissió que es va fer.  

Carlos Castelló aprofita l’ocasió per recordar a tots els membres de l’AGE que han 

d’assistir a aquestes ja que en el passat ple per poc no es tingué quòrum i no s’haguera 

pogut realitzar l’AGE. D’altra banda recorda a tots aquells estudiants de quart que 

finalitzen el grau ja que han de dimitir perquè entren nous membres.  

Seguidament va informar de la reunió de la CAE on es va tractar el tema dels 

vicedegans d’estudiants. Es decideix per unanimitat que no estiga aquesta figura 

ostentada per un alumne en la FFTiC.  

Es proposa que els estudiants tinguem més presència a Deganat i que per tant no és 

necessària que la figura del Vicedegà d’estudiants a la FFTiC estiga ostentada per un 

alumne.  

 

S’aprova fer un correu de l’ADR i donar informació sobre què és l’ADR als nouvinguts 

fent passa classes i informant el primer dia que és matriculen.  

 

Es proposa que hi hagen delegats de classe i que aquests estiguen coordiants amb els 

coordinadors de grau, els quals transmetran les inquietuds dels delegats de classe a 

l’ADR.  

 

4. Informe de tresoreria.  

S’aprova per unanimitat l’informe de tresoreria el qual s’adjunta a aquesta acta.  

 

5. Pàgina de treball i comunicació interna (Facebook) i creació d’un correu 

electrònic. 

S’aprova per unanimitat aquests dos punts sobre XXSS i es fa una crida, per part de la 

Vicecoordinadora, a tots els membres de l’ADR que ajuden a potenciar aquests mitjans 

de comunicació i promoció de l’ADR.  

 

6. Torn obert de paraula.  

Es proposa penjar una bandera el dia LGTBI o el dia contra la LGTBIfòbia en la façana 

de la FFTiC per reivindicar aquest dia.  

 

El coordinador alça la sessió a les 15.30 h, de la qual estenc, com a secretari, aquesta 

acta.  

 

Vist i plau  

El secretari                                                                                                   El coordinador 

 

Èric Nadal Mira                                                                             Carlos Castelló Vercher 


