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Com a rectora se’m demanen unes paraules per 

encetar aquest número de Miramarges dedicat 

a commemorar el vintè aniversari de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació, i ho faig amb molt de 

gust. Naturalment per raó del càrrec, però també 

com a membre de la comunitat universitària que 

ha vist néixer i créixer aquest centre i que per 

aquesta senzilla  raó, sense ser-ne professora, 

també se’n sent part implicada. No miraré, però, el 

passat que representen aquests vint anys –altres 

autors d’aquest número hi fan àmplia referència, 

sinó que partint del present dirigiré la mirada cap 

al futur. Un futur que endevino esplèndid si tenim 

en compte el gran valor estratègic que per a la 

Universitat de Vic té avui la Facultat d’Empresa 

i Comunicació. Són diversos els arguments que 

podria esgrimir per demostrar que no estem da-

vant d’una afi rmació retòrica ni molt menys de 

circumstàncies. Això no obstant, crec que només 

amb tres –però de pes– n’hi haurà prou perquè 

quedi justifi cada abastament. 

Per començar, a ningú no se li escapa que la 

Facultat d’Empresa i Comunicació és estratègica 

pel nombre d’estudiants que acull a dia d’avui i 

pels que pot acollir en el futur. En aquest sentit, 

l’aposta decidida que aquest centre ha fet des 

de fa temps i que continua fent en l’àmbit de la 

internacionalització, a part del valor que repre-

senta per a la formació dels propis alumnes –i 

de l’estímul i exemple que suposa per a tots els 

centres de la Universitat de Vic–, és també una 

porta oberta a la incorporació de nous estudiants. 

Una incorporació que sempre resulta necessària 

i que actualment, a causa de la situació d’estan-

cament que viu la demanda universitària en el 

conjunt de les universitats catalanes, derivada 

d’una saturació de l’oferta, passa necessàriament 

per la incorporació d’estudiants de més enllà de 

les nostres fronteres. 

Així mateix, i deixant de banda el seu caràcter 

específi c, és de destacar la dimensió transversal 

de tots els estudis que s’imparteixen a la Facultat 

d’Empresa i Comunicació. I això tant pel que fa 

als estudis de l’àmbit d’Empresa –la llicencia-

tura d’Administració i Direcció d’Empreses i les 

diplomatures de Ciències Empresarials i de Turis-

me– com als estudis de l’àmbit de la Comunicació 

–les llicenciatures de Periodisme, Comunicació 

Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. 

Pel que fa als primers, és evident que per la seva 

pròpia naturalesa poden i han de liderar la tan 

necessària i requerida, encara que a dia d’avui 

encara no pas del tot resolta, relació universitat-

empresa, un lideratge amb un efecte tractor que 

arrossegui tots i cadascun dels àmbits d’estudi 

dels diferents centres de la Universitat. I pel que 

Presentació
Dra. Assumpta Fargas Riera
Rectora de la Universitat de Vic

La Facultat d’Empresa i Comunicació té un futur que endevino 

esplèndid si tenim en compte el gran valor estratègic que té 

avui per a la Universitat de Vic.F
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fa als estudis de Comunicació, són evidents les 

infinites oportunitats que es presenten quan 

es posen en relació la comunicació i l’educació 

o la comunicació i la salut, per posar l’exemple 

de dos àmbits amb grans requeriments en la 

nostra societat i de llarga tradició i arrelament a 

la Universitat de Vic.

I encara, és i ha de ser estratègica la forta 

connexió que cadascun dels àmbits d’estudi de 

la Facultat d’Empresa i Comunicació tenen amb 

l’entorn immediat. En aquest sentit, l’existència 

a Vic, a Osona i a les comarques interiors d’un 

conjunt d’empreses de comunicació, algunes 

d’elles autèntics referents en l’àmbit dels mit-

jans locals o de proximitat; d’un important teixit 

empresarial; i d’un patrimoni natural i cultural 

de primer ordre, és una realitat que, lluny de ser 

vista com una limitació a superar, es converteix en 

una oportunitat per imprimir tant als estudis de 

comunicació, com als d’empresa i als de turisme 

un tret distintiu, un segell propi, la singularitat, al 

capdavall, que actualment tant es demana. 

Per tots aquests èxits de futur i per aquests 

vint anys que en són la base, la meva felicitació i 

la de tota la Universitat de Vic a la nostra Facultat 

d’Empresa i Comunicació.
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La primavera de l’any 1987 s’iniciava el procés de 

gestació de l’Escola Universitària d’Estudis Empre-

sarials d’Osona (EUEEO), que s’afegia al projecte 

de restauració dels Estudis Universitaris de Vic 

iniciat feia just una dècada de la mà de l’Escola de 

Mestres, i poc després que s’hi incorporés l’Escola 

Universitària d’Infermeria Osona (1985). 

El primer curs de la diplomatura de Ciències Em-

presarials, adscrita a la Universitat  de Barcelona, 

va començar amb empenta sota la direcció de Josep 

Terradellas (1987-1994). La primera promoció la 

integraven 225 estudiants guiats per un cos de 

disset professors i professores. Ben aviat es van 

fer passos ferms cap a la internacionalització 

de l’EUEEO. El curs 1990-1991 s’encetava el pro-

grama d’intercanvis amb universitats europees 

que atorgava als graduats el Diploma Europeu 

de Gestió Internacional (DEGI).

Any rere any creixia el nombre de matriculats 

i amb ells el cos de professors i els equipaments 

de l’EUEEO, ubicada a l’edifi ci B, l’antiga fàbrica 

tèxtil reconvertida. El curs 1994-1995 hi havia a 

l’entorn de 1.300 estudiants inscrits. Coincidia 

amb el relleu de la direcció, des d’aleshores en-

capçalada pel Dr. Joan Carles  Suari (1994-1997), 

que va viure el cant de cigne en l’evolució de la 

demanda de la diplomatura de Ciències Empre-

sarials. Aquest fet va esperonar la diversifi cació 

dels ensenyaments, de forma que el curs 1996-

1997 s’iniciava la impartició de la llicenciatura 

d’Administració i Direcció d’Empreses, i tant la 

formació continuada com la transferència del 

coneixement van rebre un fort impuls. La reori-

entació del centre quedava palesa amb la nova 

denominació de Facultat de Ciències Jurídiques 

i Econòmiques (FCJE).

20 anys de la 

Facultat d’Empresa 

i Comunicació. Un 

projecte arrelat amb 

projecció cap al futur

Dr. Santi Ponce Vivet

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació

Vint anys després de la seva fundació, la FEC ha assolit la seva 

majoria d’edat. L’oferta acadèmica reglada està conformada 

per sis titulacions, dues dobles titulacions que segueixen 

aproximadament 1.200 alumnes, i tres màsters ofi cials en 

Comunicació i Gastronomia, Comunicació Digital Interactiva, i 

Comunicació i Patrimoni Cultural.F
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L’any 1997, la FCJE es traslladava al nou edifi ci 

F, coincidint amb l’aprovació de la Universitat de 

Vic per part del Parlament de Catalunya. Es pro-

duïa alhora el relleu en la direcció de la Facultat, 

encapçalada pel Dr. Josep Burgaya (1997-2002) 

com a nou degà, sota el mandat del qual es va 

iniciar la diplomatura en Turisme (1998-1999) i la 

llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 

(2001-2002). Amb l’oferta d’aquest darrer ense-

nyament, la Facultat iniciava un canvi de rumb 

amb la incorporació de l’àrea del coneixement 

de la comunicació, que sumat als ensenyaments 

d’economia i empresa van generar un binomi inè-

dit en el panorama universitari català i espanyol. 

L’any 2002 canviava la denominació del centre, que 

passava a dir-se Facultat d’Empresa i Comuni-

cació (FEC), atenent a la nova realitat. De forma 

progressiva, durant el deganat de la Dra. Manuela 

Bosch  (2003-2006), es van desplegar les noves 

llicenciatures de Periodisme (2002-2003) i de 

Comunicació Audiovisual (2003-2004). Així mateix, 

es posaven les bases per al desplegament de la 

recerca i la transferència del coneixement. Al seu 

torn, la vocació internacionalitzadora de la Facultat 

prenia volada amb l’oferta d’un curs d’estiu i dos 

màsters adreçats a estudiants xinesos.

Vint anys després de la seva fundació, la FEC ha 

assolit la seva majoria d’edat. L’oferta acadèmica 

reglada està conformada per sis titulacions, dues 

dobles titulacions que segueixen aproximadament 

1.200 alumnes, i tres màsters universitaris en 

Comunicació i Gastronomia, Comunicació Digital 

Interactiva, i Comunicació i Patrimoni Cultural. 

Aquests estudis els imparteixen cent-cinquanta 

professors, una part dels quals estan integrats en 

vuit grups de recerca reconeguts per la UVic. Per 

altra banda, l’àrea de Relacions Internacionals 

té signats convenis de col·laboració docent amb 

unes trenta-cinc universitats d’arreu d’Europa, 

però també d’Amèrica i d’Àsia, d’on procedeixen 

la seixantena d’estudiants Erasmus. L’àrea de 

Pràctiques professionals té signats convenis amb 

unes tres-centes-cinquanta empreses d’arreu de 

Catalunya que acullen uns dos-cents-cinquanta 

estudiants en pràctiques cada curs. Són alguns 

exemples quantitatius que dimensionen l’activitat 

i l’orientació de la FEC avui. Gràcies al treball diari 

del professorat, del personal d’administració, 

dels respectius equips directius i de les moltes 

promocions d’estudiants, la FEC ha sabut evo-

lucionar fi ns a trobar el seu lloc en el panorama 

universitari català. Un procés de maduració que 

garanteix la qualitat docent i de recerca. 

El futur de la FEC durant el proper quinquenni 

passa indefugiblement per trobar l’encaix en el 

nou Espai Europeu d’Educació Superior, excel·lir 

en determinades línies de recerca i estrènyer la 

col·laboració amb els agents econòmics i socials 

del nostre territori d’infl uència. 

Quan l’any 2012 la FEC commemori els vint-i-

cinc anys dels seu naixement, desitgem que tot 

l’esforç i la il·lusió esmerçats per aconseguir els 

objectius traçats es vegin recompensats.

Al curs 2001-2002 la Facultat 

iniciava un canvi de rumb amb 

la incorporació de l’àrea del 

coneixement de la comunicació

Dr. Santiago Ponce Vivet

Degà

Dr. Carlos Alberto Scolari

Vicedegà

Sra. Eva Caro Domínguez

Cap d’Estudi de Comunicació

Sr. Xavier Vicente Soriano

Cap d’Estudi d’Empresa

Dr. Joan Carles Martori Cañas

Delegat de Recerca

Dra. Joana Díaz Pont

Directora de Departament de 

Comunicació Corporativa

Dr. Héctor Navarro Güere

Director de Departament de 

Comunicació Digital

Dr. Jordi Casas Vilaró

Director de Departament 

d’Economia, Matemàtica i 

Informàtica 

Sr. Miquel Genis Serra

Sra. Carme Viladecans Riera

Directors del Departament 

d’Empresa

Sra. M. Àngels Pinyana Garriga

Directora Departament de Llengües 

Estrangeres

Sra. Elisabet Paxau Tura

Responsable de Formació 

Continuada en Empresa

Dr. Santos M. Mateos Rusillo

Responsable de Formació 

Continuada en Comunicació

Sra. Mercè Prat Trapé

Responsable de Relacions 

Internacionals

Sra. Dolors Vinyet Benito

Responsable de Pràctiques

DEGANAT DE LA FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
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FEC AVUI

20 ANYS FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Hi ha dies que aconsegueixes llevar-te i altres 

que et quedaries al llit. Quan sona el despertador 

intento polsar el maleït botó off perquè no continuï 

inundant les meves orelles amb aquell soroll en-

sordidor. Això només pot signifi car que ja són les 

vuit i toca llevar-se... Fins i tot vivint només a uns 

quants minuts de la Universitat, els meus peus 

trepitgen l’aula a les 8.35 del matí. No desaprofi to 

ni un segon per dormir una miqueta més.

Són les 8.45, si fa o no fa, quan m’assec en 

aquestes cadires tan incòmodes. Ni el més gandul 

pot estar assegut més de quinze minuts..., són 

realment poc practicables. Imagineu-vos dues 

hores, eterns moments d’explicacions incessants 

que a primera hora del matí poden sonar-te a xino 

mandarín. Quan arriben les 11, les coses canvien; 

comences d’espavilar-te, entens part del que el 

professor intenta ensenyar-te, pronuncies les 

primeres paraules amb sentit..., res de l’altre món, 

normal entre estudiants, oi?

El moment més brillant del dia, l’esmorzar 

al bar (que depèn del temps que tinguis es pot 

allargar a la mitja hora reglamentària...). Em prenc 

el meu cafetet, el “mini” de fuet i fem petar la 

xerradeta. He d’afi rmar que després emprens les 

classes un pèl més despert. El pitjor de tot, quan 

arriba el bon temps; només ve de gust “gratar-se 

la panxa” i prendre la fresca, deixant que els rajos 

solars penetrin la teva pell. I us preguntareu: i els 

estudis? Un gran esforç que té el seu mèrit! S’ha 

de lluitar fort...

Amb tot això no vull dir que no es gaudeixi. S’ha 

de reconèixer que algunes anècdotes passades 

a l’aula han tingut la seva gràcia; nombroses 

ensopegades amb l’esglaó de la pissarra, petits 

nyanyos amb el televisor de la cantonada, portes 

que s’obren soles (típic a les classes de Teories de 

la Comunicació amb en Mon Rodríguez), professors 

que no els arribes a entendre fi ns a fi nal de curs 

(sense ofendre a ningú, és clar...). Segurament, 

24 hores a la FEC

Enmig d’apunts i cafè
Eva Chenovart
Estudiant de 3r curs de Periodisme

Amb el present iniciem el recorregut per la visió de la facultat que som. 

Un camí que forgem cada dia, ple de vivències i de perseverància. Un present 

narrat pel nostre alumnat, professorat i per col·laboradors institucionals. 

A continuació us presentem les visions del que som avui. 
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molts de vosaltres ja sabeu a què em refereixo, 

són instants que mai no s’obliden. Passem moltes 

hores en aquesta facultat, les seves parets han 

viscut i sentit la història de cada alumne que, 

vint anys després, donen per poder escriure un 

best-seller universitari. Cada detall ens ensenya 

minut a minut, inconscientment anem aprenent, 

no només de d’un punt de vista educatiu, sinó 

també personal. Creixes com a professional i com 

a persona, sense oblidar que tot discípul aprèn 

del seu mestre.

Perquè us féu càrrec de com m’afecten les 

lliçons... No tots practiquem l’esport majoritari 

dels estudiants, el tumbing sofà, també hi ha el 

fer colzes (però un tant per cent elevat de la po-

blació estudiantil ho desconeix, ja que creuen que 

signifi ca exercitar-los al gimnàs). El que més ens 

agrada és quan arriba el fi nal de la nostra jornada, 

les tres de la tarda, moment en què a tots se’ns 

queixa l’estómac, el cansament comença a fer-se 

notar i l’atenció ha passat del 70% (mai no arriba 

al 100%, i qui digui el contrari, menteix) al 10%. 

No és estrany que alguns de nosaltres prenguem 

la decisió d’acabar abans d’hora aplicant una 

de les lleis principals de l’estudiant: “no perdre 

el tren d’un quart de quatre” (article primer de 

l’alumne espavilat).

Tres-cents seixanta cinc dies, mil-vuitanta 

hores (ho sé, un frikisme de part meva posar-me 

a comptar, sóc així), temps considerable perquè 

passi de tot i més. Vint-i-quatre hores és una 

mil·lèsima part d’aquest etern recorregut curri-

cular; tot i així, puc treure-li tot el suc. Hi ha qui 

ho descriu com una rutina diària, però no tots els 

dies són iguals, cada hora pot ser diferent, només 

depèn dels ulls que ho veuen. Cada minut és una 

història, la història de la teva vida. El teu “jo” és qui 

decideix com viure-la, amb salsa o, simplement, 

sal i pebre. La meva intenció és posar sempre 

l’ingredient més gustós, la cirereta del pastís, que 

és el que marca l’estil i la personalitat de cadascú. 

Aquesta és la meva.

Passem moltes hores en aquesta 

facultat, les seves parets han viscut 

i sentit la història de cada alumne 

que, vint anys després, donen 

per poder escriure un best-seller 

universitari. 
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Ja fa tres anys que passejo pels vermells pas-

sadissos de la FEC. Vermells perquè és el color 

que caracteritza qualsevol cosa relacionada amb 

la UVic, fi ns i tot la llum de les bombetes xocant 

contra la paret groga de les escales la converteix 

en un vermellós suau; és clar que si tens classe 

al tercer pis, els colors passen desapercebuts, 

cada esglaó és un nou suplici.

Si presto atenció, la FEC ha canviat molt des 

de 2005, han ampliat el tercer pis, han contractat 

nous professors, han instal·lat nova tecnologia, 

però sens dubte el millor canvi per mi va ser el 

que va comportar la Llei del Tabac. Ara sembla 

impossible, però encara recordo els passadissos 

plens de fum, de burilles per terra i d’estudiants 

desesperats intentant fer un rècord de cigarretes 

en els cinc minuts de descans. Ara és un alleuge-

riment sortir al passadís i poder respirar, encara 

que molts fumadors s’han passat al meravellós 

món dels lavabos i ara  intenten batre el rècord 

de deixar més cendres per terra, hi ha coses que 

no canvien mai. 

Hi ha diverses coses de la FEC que m’intriguen 

des del primer moment que la vaig trepitjar, quan 

el món de la universitat era tot un misteri i em 

pensava que tothom sabia més que jo. Si una 

cosa té aquest edifi ci són portes; per sortir al món 

exterior pots escollir entre set magnifi ques portes 

de vidre, però aquí és quan sorgeix la meva primera 

incògnita, per què mai no estan totes disponibles? 

No he vist mai totes aquestes portes funcionant 

alhora, tots els estudiants ens hem d’amuntegar 

pel parell que es poden obrir, i generem grans 

conflictes quan algú, educat, n’aguanta una i 

una marabunta de gent la traspassa durant una 

bona estona. L’arquitectura de la FEC és bastant 

peculiar, no només les portes són un misteri per 

a mi, també ho són els increïbles fi nestrals dels 

quals només pots obrir una petita fi nestra, això 

sí, pots tenir les millors vistes mentre escoltes 

els professors. 

La millor part de la FEC és el vestíbul, una gran 

claraboia vidrada el corona i l’il·lumina durant tot 

el dia, els estudiants el creuen les vint-i-quatre 

hores, molts d’ells buscant desesperats quina 

classe els toca. En aquest vestíbul pots notar els 

nervis d’abans d’un examen, les tremolors dels 

primers dies de classe, pots fer-hi noves amistats... 

Però hi ha una cosa que a molta gent els passa 

desapercebuda: a l’altra banda de les escales hi 

ha un petit mostrador que molts despistats es 

pensen que és la Secretaria, i on només alguns 

sabem que també guarden els objectes perduts de 

la FEC. Creieu-me quan dic que té caixes i caixes 

d’objectes que podrien omplir una habitació sen-

cera. Pots perdre qualsevol cosa, però sempre la 

trobaràs allà o, per defecte, alguna cosa semblant, 

ho sé per experiència pròpia. Em sembla fascinant 

la quantitat d’històries que hi deu haver guardades 

a l’interior d’aquelles caixes de cartró. 

Però la FEC no només té històries en aquella 

petita cambra secreta, pots trobar-ne a cada racó, 

a cada passadís i en cada estudiant. 

24 hores a la FEC

Enigmes i secrets
Olga Pérez
Estudiant de 3r curs de Periodisme

Hi ha diverses coses de la FEC que 

m’intriguen des del primer moment 

que la vaig trepitjar, quan

el món de la universitat era tot un 

misteri i em pensava que tothom 

sabia més que jo.
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Els economistes tenim mala fama. Ja des del 

segle XVIII, quan Malthus va dir que l’economia 

era un ciència lúgubre. Una part d’aquesta mala 

fama prové del fet que la societat té moltes 

visions apriorístiques sobre el que som i el que 

fem. Alguns veuen l’economista com un ésser 

insaciable, ambiciós, egoista i calculador que 

s’aprofi ta dels seus coneixements per guanyar 

calés. Fred i insensible als patiments dels con-

gèneres. Una bona porció de la culpa d’aquesta 

visió la tenim els mateixos economistes: no ens 

sabem explicar, emboliquem el personal. Lle-

gint i sentint el que els economistes escriuen 

i diuen als mitjans, sembla que tinguem uns 

coneixements foscos, un llenguatge sectari fet 

perquè no se’ns entengui. Sembla que dominem 

una metafísica inaccessible per a la resta de 

persones. D’altra banda, però, els economistes 

ens veiem obligats sovint a donar les noticies 

dolentes. Si alguna cosa sabem és que totes les 

activitats tenen un cost i que aquest cost s’ha de 

fi nançar i que les fonts per fi nançar-les són les 

que possibiliten que existeixin. I que les orga-

nitzacions són organismes vius, que necessiten 

regles de funcionament clares, atribucions de 

responsabilitats, i que sense això, degeneren i 

no serveixen per assolir objectius.

L’economia, però, és una disciplina omnipre-

sent a les nostres vides quotidianes. Ara vénen 

mal dades i per tot arreu sentim l’arribada immi-

nent d’una crisi. Els discursos semblen fets per 

crear por, per generar pànic. Els mitjans trans-

meten visions de vegades apocalíptiques sobre 

el futur immediat. I consti que només s’està 

parlant, per ara, d’una desacceleració del ritme 

de creació de riquesa, de continuar creixent, 

però a ritme més lent. Això només és un exemple, 

punyent i actual, de la necessitat que la societat 

conegui el funcionament de l’economia. I, des del 

meu punt de vista, aquesta necessitat té arrels 

que van més enllà d’interpretar els missatges. 

Són arrels cíviques, són arrels polítiques. Els 

ciutadans, sense uns coneixements d’economia 

no poden formar-se opinions, no poden partici-

par en els debats públics. La ignorància ens pot 

convertir en súbdits, ens pot eliminar la condició 

bàsica de ciutadans.

Vaig arribar als aleshores Estudis Univer-

sitaris de Vic l’any 1989 per treballar com a 

professor d’economia. Ara hem fet vint anys. Vint 

anys que també ens han fet a nosaltres, com a 

persones, com a docents. Més enllà de les xifres 

d’estudiants, de titulats, de la inserció professio-

nal, de les sortides professionals, crec que hem 

sabut veure aquesta necessitat cívica. Crec que 

hem tingut presents les persones.

Els economistes, 

l’economia i la societat

Dr. Rafael Madariaga Sánchez

Professor

Alguns veuen l’economista com un 

ésser insaciable, ambiciós, egoista i 

calculador que s’aprofi ta dels seus 

coneixements per guanyar calés.
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En uns moments en què estem immersos en l’ano-

menada societat del coneixement, una facultat que 

vincula empresa i comunicació garanteix, sense cap 

mena de dubte, una visió equilibrada i adequada 

del món complex que vivim. Els avenços tecnològics 

i la comunicació són actes estrictament humans 

que ens singularitzen i que són imprescindibles 

per al desenvolupament econòmic del país. Cal 

afavorir, doncs, com fa la Universitat de Vic des 

de la seva Facultat d’Empresa i Comunicació, la 

transferència del coneixement a la seva aplicació 

pràctica a les persones i empreses del territori, 

però, alhora, cal que incorporin una visió huma-

nista i de responsabilitat envers la societat.

Després de 20 anys de vida, els estudis 

universitaris d’Empresarials a Vic, convertits 

posteriorment en l’actual Facultat d’Empresa i 

Comunicació un cop reconeguda la Universitat, 

ja estan plenament consolidats i formen part 

integrant del territori de forma indiscutida. Des de 

Caixa Manlleu estem molt satisfets d’haver pogut 

estar al costat de la nova Facultat ja en els seus 

primers passos, en aquells moments incipients 

en què sobrava empenta i il·lusió, però també hi 

havia precupació per la seva consolidació futura. 

Recordem la primera col·laboració en l’atorgament 

de les beques per a estudiants que volien anar fer 

estudis a l’estranger a través del programa Degi, 

beques posteriorment reconvertides, però sense 

interrupció, en les actuals Beques de Mobilitat 

que inclouen alumnes d’altres facultats de la 

Universitat de Vic.

També podem esmentar la participació, des 

de fa anys, en el Concurs de Borsa obert als alum-

nes de la Facultat d’Empresa, posant a la seva 

disposició les instal·lacions i el personal tècnic. 

O la participació conjunta, amb altres entitats, 

en l’elaboració de l’Anuari Socioeconòmic de la 

Comarca d’Osona, instrument que ens proporciona 

un coneixement necessari de la realitat comarcal 

en l’àmbit econòmic i social, que ens pot ajudar a 

la presa de decisions de futur.

La simbiosi entre Caixa Manlleu i la Universitat 

de Vic ha estat constant també en l’àmbit de la col-

laboració empresa-universitat com ho demostra 

que, actualment, prop d’un centenar d’empleats 

de Caixa Manlleu han adquirit la seva formació 

a la Universitat de Vic i prop de 300 alumnes 

d’aquesta universitat han fet pràctiques a les 

nostres ofi cines.

La Facultat d’Empresa i Comunicació és una 

realitat que hem de valorar de forma extraordi-

nàriament positiva per al territori. Aquest fet, 

de tant evident que és, de vegades ens oblidem 

de mencionar-lo, de recordar-lo. Per això, volem 

felicitar els rectors de la Universitat de Vic que, 

des de la seva responsabilitat, han fet créixer la 

Facultat d’Empresa i Comunicació. Felicitem també 

els seus diversos degans, així com els professors 

i alumnes que l’han consolidada dia a dia. 

Són vint anys de vida, una facultat encara jove, 

però ja madura i oberta al futur. Sabem que la for-

mació és cabdal per al desenvolupament cultural, 

social i econòmic d’un país i, per això, tindreu el 

nostre suport en aquesta tasca apassionant de 

consolidar una Facultat solvent en l’àmbit aca-

dèmic i oberta a les empreses i a la societat a les 

quals dona servei. 

20 anys de la 

Facultat d’Empresa i 

Comunicació

Joan Contijoch Pratdesaba

President de Caixa Manlleu

Després de 20 anys de vida, la FEC està plenament consolidada i forma part 

integrant del territori de forma indiscutida.
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El paper de les universitats en el desenvolupament 

econòmic de les regions és indiscutible i ha estat 

estudiat i documentat àmpliament. 

Un dels principals motius d’aquest interès ha 

estat la seva creixent interacció amb l’entorn i la 

necessitat de millorar les relacions entre la uni-

versitat i el territori. En aquest context, la missió 

clàssica de la universitat, orientada a la formació 

i a la investigació ha estat complementada per la 

seva contribució en termes de creació de riquesa 

i benestar.

En la societat actual, en què la recerca i el 

capital humà amb coneixements i habilitats 

apropiades es consideren indispensables per 

al desenvolupament econòmic d’una regió, la 

comarca es pot considerar privilegiada pel fet de 

poder aprofi tar tot el potencial de la Universitat 

de Vic i, en concret, de la seva Facultat d’Empresa 

i Comunicació.

Durant els últims 20 anys, la FEC ha contribuït 

a crear, atraure i retenir talent a la comarca i ha 

format els directius del futur, amb coneixements 

i habilitats que han de millorar l’efi càcia de la 

gestió empresarial per tal que les nostres em-

preses puguin assolir els seus objectius en uns 

mercats complexos i altament competitius. Hem 

de celebrar, per tant, els 20 anys de la FEC i també 

la incorporació de les carreres de l’àmbit de la 

comunicació en la seva oferta docent.

La majoria d’edat, però, ens ha de servir per 

refl exionar sobre el futur. I parlar sobre el futur 

és parlar d’estrènyer llaços amb el teixit econò-

mic i empresarial, sobretot de la comarca, però 

també de Catalunya. Si tenim en compte que un 

97,5 % de les empreses catalanes1 tenen menys 

de 50 treballadors, hem de demanar a la FEC 

que evolucioni cap a una major focalització dels 

plans d’estudi de les carreres, de la recerca, i dels 

serveis que s’ofereixen cap a les necessitats de 

la pime i l’empresa familiar.

La importància preponderant i singular 

d’aquestes empreses en el nostre país s’ha 

de veure refl ectida en les línies de treball que 

s’impulsin i es prioritzin des de la Universitat de 

Vic, per tal que la interacció necessària entre la 

universitat i el teixit econòmic sigui una realitat 

en lletres majúscules.

Per això també caldrà la implicació i la voluntat 

de treball conjunt de les empreses, que moltes 

vegades no veuen la universitat com un possible 

company de viatge. L’empresa ha de preguntar-se si 

el que vol fer ja ho està fent la universitat i valorar 

les possibilitats de treball en equip, sobretot en 

un marc en què els recursos humans dels quals 

disposa la pime són escassos.

L’objectiu que tenim al davant no és fàcil, però 

d’aquí a cinc anys hauríem de poder celebrar el 

quart de segle de la FEC satisfets d’haver començat 

a caminar en la direcció adequada.

1. Comptes de Cotització de la Seguretat Social a Catalunya a 31 

de desembre de 2007

Empresa i Universitat, 

un destí comú

Oriol Guixà i Arderiu

President de la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç

Caldrà la implicació i la voluntat de treball conjunt de les 

empreses que moltes vegades no veuen la universitat com un 

possible company de viatge. L’empresa ha de preguntar-se si el 

que vol fer ja ho està fent la universitat i valorar les possibilitats 

de treball en equip, sobretot en un marc en què els recursos 

humans dels quals disposa la pime són escassos.
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Segons sigui el cas, vint anys d’història poden ser 

molt o poden ser ben poc. Des de la perspectiva 

d’un antropòleg no són més que una petita engruna 

del seu camp d’investigació, però en el cas d’una 

facultat, són la consolidació d’una extraordinària 

iniciativa i, en el cas d’una revista, són la confi r-

mació d’una feina ben feta. 

En l’àmbit de l’economia, vint anys ofereixen 

la possibilitat d’analitzar l’evolució d’un país amb 

una perspectiva temporal sufi cientment àmplia 

com per poder extraure conclusions fermes 

sobre el grau de reeiximent assolit en la feina 

feta, amb conclusions que van més enllà de les 

conjuntures específi ques de cada moment. I, 

certament, l’anàlisi de l’economia catalana, des 

d’aquesta òptica, dóna motius de satisfacció 

més que sobrats quan s’observa, amb multitud 

d’indicadors, que no sols s’ha avançat de forma 

extraordinària en el progrés i el desenvolupament 

del país, sinó que, a més, s’ha fet per davant 

dels nostres veïns de referència. Una dada ho 

resumeix de forma diàfana, si ara fa 20 anys la 

renda per càpita de Catalunya se situava un 20% 

per sota dels països que formen el cor de la Unió 

Europea, en aquests moments, se situa per sobre 

d’aquesta mitjana.

Quelcom més modestos han estat els resul-

tats a nivell de la comarca d’Osona, que al llarg 

d’aquests anys ha sofert amb duresa la reconversió 

d’un territori extraordinàriament especialitzat en 

el sector tèxtil (això explicava fets tan sorprenents 

com que Osona fos la comarca amb una major taxa 

d’activitat femenina). Malgrat això, l’èxit assolit al 

llarg d’aquests darrers anys per algunes iniciatives 

empresarials que han esdevingut referents de la 

comarca, i la dinamització cultural i econòmica 

que ha implicat la creació de la Universitat de 

Vic han estat, de ben segur, la millor direcció per 

afrontar aquest canvi de pla que ens ha comportat 

la globalització de les economies. 

Osona i Catalunya en la 

perspectiva de la FEC

Ramon Roig i Solé

Professor de la FEC i economista del Servei d’Estudis de Caixa Catalunya
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Abans d’exposar de forma molt breu el passat, el 

present i el futur de la recerca a la Facultat d’Em-

presa i Comunicació (FEC), cal emmarcar aquesta 

refl exió en el context històric en què es produeix. 

La història de la FEC ha estat  marcada des d’un 

bon principi per les urgències en la docència, i la 

recerca va estar en un primer moment fortament 

condicionada per aquest fet. Exposem breument 

algunes dades que confi rmen aquesta afi rmació. 

El segon curs de funcionament (1988-89) de l’Es-

cola Universitària d’Estudis Empresarials d’Osona 

(EUEEO) ja representava el 58,23% dels estudiants 

dels aleshores Estudis Universitaris de Vic. Per 

tant, si l’Escola de Mestres Jaume Balmes va ser 

la llavor de l’actual Universitat de Vic, podríem dir 

que la EUEEO va ser l’aigua, el sol i l’abonament, 

ja que va representar més de la meitat de l’alum-

nat fi ns la meitat dels noranta. Recordem que 

actualment rep el 27,18% dels estudiants de la 

Universitat de Vic (curs 2007-08), és a dir, més de 

set punts percentuals per sobre del que li perto-

caria si els alumnes es repartissin equitativament 

entre els cinc centres que conformen actualment 

la institució. Dit això, que serveix per enquadrar 

correctament la FEC en el context general de la 

UVic,  l’article s’estructurarà de la forma següent, 

en el primer apartat s’exposen els sempre difícils 

primers moments, marcats per la manca de pla-

nifi cació i de recursos destinats a la recerca per 

part dels Estudis Universitaris de Vic; en el segon 

apartat s’esmenten les primeres fi tes en recerca 

i transferència de tecnologia, i en el tercer es fan 

algunes consideracions sobre la situació actual de 

la recerca a la FEC i les perspectives de futur.

Els inicis. La primera notícia (curs 88-89) que 

es té sobre la recerca i transferència de coneixe-

ment a la EUEEO és un treball d’investigació de 

mercats referent a la introducció de les noves 

tecnologies en les explotacions ramaderes de la 

comarca, portat a terme per dos professors del 

Departament d’Economia. El dos cursos següents 

es porten a terme diverses recerques, entre les 

quals cal destacar les desenvolupades en el marc 

d’un acord amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet sobre l’estructura econòmica del sector 

de la confecció. Aquest tipus d’estudis han estat 

una constant al llarg dels vint anys de vida de la 

FEC, estudis meitat recerca meitat transferència 

de coneixement portats a terme per professors de 

la Facultat més enllà de les fronteres comarcals. 

També es poden destacar en aquest període re-

cerques sobre l’entorn territorial més immediat. 

Són exemples els estudis sobre l’atur encarregat 

per l’INEM de Vic, o un treball sobre l’estructura 

econòmica d’Osona. Es una època marcada per 

La recerca i la 

transferència de 

coneixement a la FEC 

Dr. Joan Carles Martori Cañas

Professor i Delegat de Recerca FEC

La recerca de la FEC s’ha ordenat en grups seguint les directrius 

marcades pels I i II Pla de Recerca de la Universitat de Vic. Així 

han sorgit vuit grups de recerca que recullen, per una banda, 

la llarga tradició dels estudis d’empresa en transferència 

de coneixement i recerca bàsica i, per l’altra, el nou impuls 

que ha representat el desplegament dels ensenyaments de 

comunicació. Tres grups encara tenen la categoria de novells, 

però la resta estan molt ben situats dins de la UVicF
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l’inici de la llarga marxa fi ns a l’obtenció del títol 

de doctor de gran part del professorat, temps 

per tant de viatges, estudi i docència. Recordem 

que estem parlant d’una situació en què a primer 

d’Empresarial hi havia vuit grups de més de 50 

estudiants, i el professorat amb dedicació es veia 

obligat a fer hores extres amb setmanes de 14 i 

16 hores de classe, per tant l’esforç laboral era 

força elevat. Durant el curs 1989-90 s’instaura el 

premi per projectes de recerca “Joan Aliberch” en 

memòria del professor del mateix nom. 

Primeres fi tes en recerca i transferència de 

coneixement. La dècada dels noranta ve marcada 

per una intensa tasca de transferència de conei-

xement, recolzada per una estructura pròpia de 

la Facultat i els resultats obtinguts en forma de 

publicacions i presentacions a congressos nacio-

nals i internacionals que es deriven de l’elaboració 

de tesis per part del professorat. Durant el curs 

92-93 es porta a terme un estudi dels costos en 

el sector del transport per encàrrec de Foment 

del Treball, de nou transferència de coneixement 

de primer nivell encomanada per l’organització 

patronal més important del país. Destaca també 

en aquest període la creació d’un servei d’estudis, 

recerca i formació continuada (SEREM) que donava 

resposta a les múltiples demandes del teixit em-

presarial del país. Aquest servei es posa en marxa 

amb la contractació d’una tècnica. Durant el seu 

primer any va realitzar diversos estudis, entre 

els quals, dos a petició d’institucions públiques 

(ajuntaments de Manlleu i Torelló) i dos realitzats 

per a dues empreses osonenques. També cal 

destacar d’aquest mateix període la participació 

del professorat de la Facultat en l’organització del 

IV Congrés de Matemàtica Aplicada i XIV CEDYA, 

que es va desenvolupar amb molt d’èxit a l’actual 

edifi ci B del campus de Miramarges. Durant el curs 

1995-96 es portà a terme un primer seminari (pre-

cursor de les actuals Jornades de Recerca, de les 

quals el proper juny se celebrarà la setena edició) 

en què el professorat de la Facultat va exposar 

diferents treballs de doctorat, comunicacions i 

ponències presentades en congressos i jornades 

tant nacionals com internacionals. 

Altres fi tes destacades d’aquest període són 

l’important increment de les publicacions, en for-

ma de llibres i articles en revistes internacionals, 

seguint una tradició d’obertura cap al món que 

sempre ha caracteritzat la Facultat. En aquest 

fet ha tingut especial rellevància el professorat 

de llengües estrangeres, que de bon principi va 

assistir a conferències i congressos més enllà de 

les nostres fronteres. La internacionalització de les 

activitats de recerca no ha estat, però, una qüestió 

exclusiva del departament aleshores dit d’Idiomes, 

sinó que ha sigut un fet fonamental per a tot el per-

sonal docent. També cal esmentar la participació 

de la Facultat en un programa interuniversitari de 

doctorat sobre organització d’empreses. 

El present i el futur. Durant el curs 2001-02 

s’inicien els ensenyaments de comunicació a la 

nostra facultat amb el primer curs de Publicitat 

i Relacions Públiques. Aquest fet ha portat a una 

natural ampliació tant de la recerca com de la trans-

ferència de coneixement. Durant els darrers anys 

la recerca de la FEC s’ha ordenat en grups seguint 

les directrius marcades pels I i II Pla de Recerca 

de la Universitat de Vic. Així han sorgit vuit grups 

de recerca que recullen, per una banda, la llarga 

tradició dels estudis d’empresa en transferència 

de coneixement i recerca bàsica i, per l’altra, el 

nou impuls que ha representat el desplegament 

dels ensenyaments de comunicació. Tres grups 

encara tenen la categoria de novells, però la resta 

estan molt ben situats dins de la UVic, amb una 

producció que s’ha situat durant el curs passat en 

el primer lloc del barem de Ciències (GRDPAR) i el 

tercer en el barem d’Humanitats (GRID). El futur 

sembla, doncs, esperançador, i alguns d’aquests 

grups de ben segur que tindran una projecció 

important en els propers anys. 

ELS NOSTRES GRUPS DE RECERCA:
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Fotos guanyadores seleccionades pels professors Gerard Franquesa i Jordi Ribot.

Christian Portela

Carlos Sánchez

Marta López

II CONCURS FOTOGRAFIA FEC 20 ANYS
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L’espai. Els volums de la nostra quotidianitat (selecció)

Jana Bofi ll Clara Palomero

Joan Bordera Joan Bordera

Benjamin Beser Vicky Rodríguez Vicky Rodríguez

II CONCURS FOTOGRAFIA FEC 20 ANYS
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Anna Gispert Vicky Rodríguez

M. Camps-M. de Cordova Montipaiton

Natàlia Pérez Marc Duran

Conceptuals. Discursos visuals amb valentia (selecció)

II CONCURS FOTOGRAFIA FEC 20 ANYS
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FEC AHIR

L’Escola Universitària de Ciències Empresarials 

d’Osona va ser creada l’any 1987, com a centre 

adscrit a la Universitat de Barcelona, i en fou 

el primer director el senyor Josep Terradellas. 

El primer curs d’activitat docent va ser el de 

1987-88, amb 244 alumnes matriculats. L’Escola 

s’incorporava llavors al projecte universitari de 

Vic, iniciat deu anys abans amb l’Escola de Mes-

tres, i continuat amb l’Escola d’Infermeria. El 

projecte de l’Escola de Mestres s’ha d’entendre 

en el context de l’època, quan després de tants 

anys de repressió política i genocidi cultural, va 

ser possible (i necessari) fer un esforç de recu-

peració de la identitat nacional, bo i eixamplant 

els horitzons culturals i intel·lectuals del país. A 

la creació de l’Escola de Mestres va seguir, uns 

anys més tard, l’Escola d’Infermeria. És rellevant 

que els primers estudis universitaris impartits 

a Vic després de la dictadura tinguessin com a 

prioritat la millora de l’educació i la millora de 

l’assistència sanitària, dues condicions cabdals 

per a assolir una qualitat de vida dignes, i en 

definitiva, els dos pilars bàsics de l’Estat de 

Benestar, que tan embrionari era al nostre país 

en aquella època.

La tercera escola va ser la nostra, llavors 

Aquella escola 

d’empresarials d’Osona

Dr. Enric Casulleres

Professor

L’Escola Universitària de Ciències Empresarials d’Osona va 

tenir ben present el seu paper dins del projecte universitari: 

col·laborar a la prosperitat econòmica i social, en una 

dimensió internacional i amb vocació europeista.

20 ANYS FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

El que som avui com a facultat s’ha construït amb l’experiència. Un camí 

de reptes i objetius assolits. Un camí ressenyat pels seus protagonistes, 

exdegans i exdegana, antics alumnat i professorat, que varen construir 

aquest projecte amb efi càcia. A les pàgines següents hi trobareu, en 

paraules i imatges, el que hem estat.

F
o
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En aquests 20 anys algunes coses han canviat 

marcadament a la FEC. Per exemple, ara fa menys 

boira; no només a la ciutat de Vic, a causa del canvi 

climàtic; sinó també als passadissos i despatxos 

de la facultat, perquè ara està prohibit de fumar-hi. 

Amb tot, avui se segueix fumant a bars, entrades 

i lavabos del campus.

També ha evolucionat la tecnologia per ensenyar, 

aprendre, investigar, organitzar i divulgar. Mentre 

que fa 20 anys no hi havia Internet, actualment el 

Campus Virtual és el principal lloc de trobada de 

la comunitat universitària. I es publiquen a webs 

frases mítiques dites a classe. Tot i això, perduren 

dèfi cits de comunicació i comprensió mútua entre 

professors i alumnes.

Pel que fa al transport, al 1987 no existia l’Eix 

Transversal, i la carretera de Barcelona (C17) 

tenia un sol carril per sentit, més revolts i pitjor 

paviment que avui. En canvi, al 2008, la qualitat 

del servei de RENFE roman sense variació, des 

del segle XIX! 

També coincideix, ara i abans, el moment 

de la setmana més esperat pels universitaris: 

el dijous a la nit. De la mateixa forma, avui com 

ahir, els estudiants produeixen a Vic benefi cis 

substancials; econòmics, culturals i socials. Com 

que representen més del 10% de la població, 

rejoveneixen i alegren la Ciutat dels Sants.

De fet, la ciutat ha apreciat el valor dels estu-

diants des de l’edat mitjana. Abans dels webs hi 

va haver el Scriptorium, la Universitat Literària i 

el Seminari Tridentí. És per això que l’Estudiant 

de Vic té dedicades una cançó popular (Joan 

Manuel Serrat, 1967), una obra de teatre (Josep 

Maria de Sagarra, 1927) i una estàtua (Joan Se-

gurañes, 1978). 

Finalment, en aquestes dues dècades també 

s’han mantingut intactes la il·lusió i l’esforç que 

posen els pares dels estudiants per donar als 

seus fi lls la millor educació possible. Mereixen un 

monument tan o més esplèndid que l’escultura de 

bronze que l’Ajuntament de Vic va erigir a la plaça 

don Miquel de Clariana, o plaça de l’Estudiant.

Algunes coses 

no han canviat 

José A. Corral

Exalumne i professor

anomenada Escola Universitària de Ciències 

Empresarials d’Osona, que també va tenir ben 

present, de bell antuvi, el seu paper dins del 

projecte universitari: col·laborar a la prosperitat 

econòmica i social, en una dimensió internacio-

nal i amb vocació europeista. Així, aquell Diploma 

Europeu de Gestió Internacional endegat el 

curs 89-90, embrió de la mobilitat internacional 

d’estudiants i professors, va col·laborar nota-

blement a donar una visió més universal de la 

nostra institució i va aportar el seu granet de 

sorra a la normalització del país.

 Durant la primera meitat de la dècada dels 

noranta, el nombre d’estudiants que, en no tenir 

accés a les universitats públiques, van venir a 

la nostra Escola, va créixer espectacularment. 

L’èxit, però, el podem mesurar per l’altíssima fi -

delitat d’aquests alumnes, que, després d’haver 

anat a parar a Vic per casualitat, quan van ha-

ver fet un curs amb nosaltres ja no van voler 

deixar-nos fi ns al fi nal dels estudis. Són milers 

els diplomats, avui professionals amb altes res-

ponsabilitats empresarials, que han mostrat el 

seu agraïment i han manifestat la sort que van 

tenir d’haver passat per l’Escola d’Empresarials. 

Recordant aquells orígens llunyans, i participant 

del magnífi c present de la nostra FEC, només 

ens resta dir: per molts més anys!
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Ciències Empresarials (1a promoció, 1987-1990)

ORLES  No hi són totes, ni de bon tros. Són només el refl ex de les 

primeres promocions dels nostres ensenyaments.  Cares posades i 

immortalitzades que perduren en el record de tots.
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Administració i Direcció d’Empreses (2a promoció, 1997-1999)

Turisme (2a promoció, 1997-2000)
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Publicitat i Relacions Públiques (1a promoció, 2001-2005)

Periodisme (1a promoció, 2002-2006)
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La creació i posada en marxa de l’Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials d’Osona, adscrita a la Universitat de Barcelona el 

maig de 1987, va suposar un abans i un després en l’evolució dels 

estudis universitaris a la ciutat de Vic, tant des del punt de vista 

quantitatiu com del qualitatiu. De fet, aquest era el propòsit.

Poc abans d’obrir-se la matrícula d’aquell primer curs pen-

sàvem en una escola que, un cop desplegats els tres cursos, 

pugués tenir a l’entorn de 500 estudiants. Les altres dues escoles 

“germanes” amb les quals acabàvem de constituir els Estudis 

Universitaris de Vic, l’Escola Universitària de Mestres Balmes i 

l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona, van tenir aquell curs 

300 i 157 estudiants respectivament. 

De seguida ens vam adonar, però, que no podríem mantenir 

aquell objectiu, la demanda i la pressió eren massa grans. Vam 

tancar la matrícula d’aquell primer curs amb 244 estudiants de 

primer. En el següent ja ens vam situar a prop dels 600, com-

pensant amb escreix la davallada que es produïa en el nombre 

d’estudiants de magisteri, que aquell curs se situava per sota dels 

250. Era evident el paper que havia de jugar l’Escola d’Empresari-

als en el procés d’impuls i de projecció dels Estudis Universitaris 

de Vic cap a l’objectiu de recuperar la Universitat de Vic.

Les difi cultats inherents al crei-

xement tan accelerat, com és de 

suposar, van ser moltes i variades, 

anaven des de trobar professorat 

fi ns a encaixar en el model organit-

zatiu i en la “cultura universitària” 

que predominava, passant pels 

problemes per obtenir els espais i 

equipaments suficients per aten-

dre correctament els estudiants i 

professorat.

Tot plegat, però, s’anava resolent per la il·lusió i les ganes que 

tothom hi posava i que s’alimentava de la sensació i la creença que 

estàvem contribuint a un projecte important, que ens transcendia 

i que valia la pena.

Efectivament, estavem convençuts que l’Escola Universitària 

d’Estudis Empresarials d’Osona havia de jugar un paper destacat 

en la formació de professionals, en la publicació de materials en 

Josep Terradellas i Cirera

Director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials d’Osona 1987-1994

Els inicis d’un projecte 

apassionant

Era evident el paper que havia de jugar 

l’Escola d’Empresarials en el procés 

d’impuls i de projecció dels Estudis 

Universitaris de Vic cap a l’objectiu de 

recuperar la Universitat de Vic.
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català del seu àmbit –on hi havia, i encara hi ha, un dèfi cit important–, 

en la dinamització del seu entorn econòmic, empresarial i cultural, en 

la internacionalització dels estudis universitaris i fi ns i tot en la moder-

nització de la universitat. Aquests eren objectius que ens fi xavem i que 

estan recollits en la primera memòria de l’Escola.

Certament, des del primer curs vam treballar per assolir aquests ob-

jectius i vam anar avançant, a diferents ritmes però amb resultats clars, 

encara que no fossin sempre de la dimensió que haguéssim volgut.

Van sortir les primeres promocions de diplomats amb un nivell de 

preparació prou satisfactori, molts d’ells situats actualment en impor-

tants llocs de responsabilitat en empreses destacades, alguns com a 

professors a la UVic actual i en altres universitats, i altres s’han conver-

tit en empresaris d’èxit creant les seves pròpies empreses.

Des de l’Escola vam promoure i dirigir algunes col·leccions d’Eumo 

Editorial que van permetre la publicació de llibres d’autors forans i de 

professors del centre.

La implicació, la col·laboració i l’interès d’algunes de les principals 

empreses de la comarca en el projecte de l’Escola d’Empresarials va 

ser-hi des dels inicis. Una mostra en va ser la Comissió Escola-Empresa 

que es va crear el desembre de 1989, i que va contribuir enormement a 

generar un esperit de confi ança mútua 

del qual van sorgir alguns projectes de 

col·laborció que han arribat fi ns avui.

En uns moments en què ens acabà-

vem d’integrar a la Comunitat Econòmica 

Europea, la internacionalització de l’Es-

cola va ser un dels principals objectius 

des del primer dia. La possibilitat que 

els nostres estudiants poguessin cur-

sar part dels seus estudis en altres 

centres europeus, que els nostres professors tinguessin la possibilitat 

de fer estades a altres països, i que arribessin professors i estudiants 

internacionals era una prioritat de la direcció de l’Escola i de seguida 

vam iniciar contactes i relacions amb universitats i centres europeus i 

nord-americans. D’aquesta iniciativa, en el marc del programa Erasmus, 

que tot just feia els primers passos, en va sortir un dels programes més 

reeixits i que encara continua actualment, em referixo, naturalment, al 

DEGI (Diploma Europeu de Gestió Internacional) –DEMI en les sigles 

actuals. Un programa que ha permès, en aquestes dues dècades, que 

desenes d’estudiants completessin i enriquissin la seva formació en 

altres universitats europees, i que des de Vic gaudíssim de la presència 

d’estudiants i professors de diversos països.

Finalment cal destacar també la contribució que va fer l’Escola 

d’Empresarials en la dinamització social i cultural de la ciutat i de la 

comarca. Efectivament, repassant les memòries dels Estudis Univer-

sitaris de Vic d’aquells anys, hom s’adona de la vitalitat i l’efervescència 

del centre, que es refl ecteix en la quantitat de jornades, seminaris, con-

ferències i altres activitats culturals i acadèmiques que s’organitzaven 

cada curs.

En aquells primers anys del que actualment és la FEC es va fer 

tot el que es va fer gràcies a l’energia, l’esforç i la il·lusió d’un equip de 

professors i professores, tots molt joves, alguns dels quals encara som 

aqui, que vam integrar els nostres projectes professionals i personals 

en un projecte col·lectiu engrescador. M’agradaria pensar que el pas 

dels anys no ha malmès aquella il·lusió. 

Per molts anys!

En uns moments en què ens acabàvem 

d’integrar a la Comunitat Econòmica 

Europea, la internacionalització 

de l’Escola va ser un dels principals 

objectius des del primer dia. 



28

m
ir

a
m

a
rg

e
s

 3
1

  |
  M

a
ig

 d
e

 2
0

0
8

Hi ha poques coses que siguin més emocionants que col·laborar 

en la construcció d’un projecte universitari a la teva ciutat. Quan 

ja fa gairebé sis anys que vaig deixar les meves responsabilitats 

com a degà a la Facultat d’Empresa i Comunicació, i només man-

tinc una relació de docent amb la UVic, m’adono de la sort que 

he tingut d’haver pogut aportar un petit granet de sorra a aquest 

projecte tan transcendent a nivell territorial i de ciutat i, també, 

per al conjunt del sistema universitari català.

Els sis anys que vaig ser al capdavant de la Facultat van co-

mençar amb l’inici del desplegament de la UVic com a universitat 

després d’anys de ser un conjunt de centres adscrits sota l’epígraf 

d’Estudis Universitaris de Vic. Vàrem crear la Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques amb un nom que pretenia, a més de 

crear la titulació d’Administració i Direcció d’Empreses, impulsar 

la implantació d’uns estudis de Dret que no varen ser possibles. 

A la Facultat, vàrem intentar proporcionar a aquests estudis un 

caràcter molt pràctic i aplicat, donant molta significació a la 

formació en idiomes, els intercanvis internacionals i les pràcti-

ques en empreses. Vàrem procedir a elaborar i implantar, amb 

força èxit, màsters i postgraus i un servei d’estudis (Serem) que 

donés sortida a les demandes d’estudis i assessoria d’empreses 

i institucions. Vàrem crear i vincular 

estudis no homologats, vàrem ser 

pioners a posar en marxa els estu-

dis de Turisme com a nova titulació 

uiversitària, i vàrem impulsar un 

doctorat en Finances.

Els primers anys de mandat, 

amb un bon equip de col·laboradors, 

crec que vàrem donar un impuls 

important a la Facultat tant en 

quantitat com en qualitat, mentre 

fèiem l’efecte acordió amb uns estudis de diplomatura d’Empre-

sarials que havien viscut un període d’esplendor quantitativa, 

però que ara, a fi nals dels anys noranta, es trobaven en un procés 

de regressió de la demanda, degut en part a l’efecte de substitució 

que feien les llicenciatures, i en part al creixement desaforat de 

l’oferta que d’aquesta titulació s’havia fet arreu del país, disminu-

ïnt així l’efecte “sobreeixidor” que aquests estudis havien tingut a 

Dr. Josep Burgaya

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, 1997-2002

Passió i raó per la UVic

Vaig ser el responsable de justifi car 

i implantar, cosa de la qual em 

sento molt orgullós, els estudis de 

Publicitat i Relacions Públiques 

primer, i després els de Periodisme
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Vic. Un efecte sobreeixidor, però, que havia servit en part per fi nançar el 

creixement de la UVic en altres àmbits, com per exemple el tecnològic.

Degut a les dificultats de finançament de la UVic (encara avui 

presents) havíem d’estar amatents a la demanda universitària per 

implantar noves titulacions en les quals hi hagués a Catalunya bosses 

de demanda insatisfeta. És en aquest context que a fi nals dels noranta 

ens vàrem enfocar cap a les titulacions de Comunicació. Renunciant 

defi nitivament a la carrera de Dret, vàrem reformular el centre i el 

convertírem en la Facultat d’Empresa i Comunicació actual. Vaig ser el 

responsable de justifi car i implantar, cosa de la qual em sento molt or-

gullós, els estudis de Publicitat i Relacions Públiques primer, i després 

els de Periodisme, tot lluitant per disposar dels equipaments impres-

cindibles que aquestes titulacions requerien.

Vist ara amb una certa distancia temporal, crec que vàrem endegar i 

construir tots plegats coses importants, no tant perquè fóssim experts 

o molt savis, sinó perquè hi vàrem aplicar grans dosis d’imaginació i 

entusiasme, i potser també algunes, espero que petites, dosis d’in-

consciència.

Crec que en el període de què parlo va tocar fons el model expansiu 

de la UVic que la feia viable econòmicament en el curt termini, i que 

havia de ser substituït per un model més qualitatiu i especialitzat que 

contribuís a “fer marca” a la recerca i l’excel·lència, i no tant dependent 

de l’arma de doble tall que signifi ca aprofi tar l’efecte sobreeixidor sobre 

el qual, i només sobre això, s’havia pogut construir la UVic en la seva 

fase incial.

Des de les meves activitats actuals, continuo creient en la capacitat 

transformadora que té la formació de capital humà i, més que ningú, 

crec que Vic ha d’anar caminant cap a una ciutat fonamentada en el 

coneixement, la innovació i la tecnología. Considero que la UVic és clau 

des del punt de vista territorial i per a la ciutat, però crec també que és 

un model necessari en el conjunt universitari català. Tenir un projecte 

clar i defi nit sobre què cal fer i cap on anar és fonamental, i un fi nan-

çament adequat, també.
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Taula rodona presidida pel degà Joan Carles Suari. Any 1995 Pasqual Maragall imparteix a la UVic una conferència dins el 

cicle sobre l’Estat del Benestar. 18 de març de 1993.

Guanyadors del IV Concurs Estatal de Borsa. Al centre el 

director Josep Terradellas. Abril de 1990.

Conferència del Dr. Ernest Lluch sobre Economies nacionals 

versus mundialització econòmica, presentat pel prof. Ramon 

Roig. Abril de 1996.

Conferència de Gerard Thomas Andreu, president de 

l’Audiència Provincial de Barcelona, presentat pel professor 

Miquel Genís. 17 d’abril de 1996.

UNA PART DE LA NOSTRA MEMÒRIA GRÀFICA

Primera promoció del DEGI (DEMI), Portsmouth, 5 de 

novembre del 91.
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Professorat del departament de Matemàtiques i Informàtica. 

Any 1989

Intervenció del prof. Paul Capriotti, a la I Jornada de Publicitat 

i Relacions Públiques. Curs 2001-02

Professor Héctor Navarro en la presentació de la taula rodona 

“D-Premsa. Al voltant del redisseny de diaris”. Any 2008

Classe de turisme amb el prof. José Antonio Corral. Curs 

2006-07

Intervenció del vicedegà Dr. Carlos Scolari a la e-Week: Set-

mana digital a Vic. Any 2007

Conferència inaugural del curs 2006-07 a càrrec del Dr. Adolf 

Todó, aleshores director general de Caixa Manresa i actual 

director general de Caixa Catalunya.
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Estudiants de comunicació audiovisual durant una practica 

de camera de video. Curs 2006-07

Control del plató de Televisió amb el professor Marc Vaillo i 

alumnes de Comunicació Audiovisual. Any 2007

Una de les primeres promocions d’estudiants estrangers en 

una estada Erasmus a Vic. Any 1990

Alumnat de la promoció 1997-2000 de la Diplomatura en 

Turisme. Any 2000

La professora Dolors Palomo a classe. Any 1999 El prof. Rafa Madariaga presenta el Dr. Joan Tugores, rector 

de la Universitat de Barcelona. Any 1992
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Aula d’ordinadors Mac. Curs 2005-06

Estudiants de la 1a promoció de Publicitat i Relacions 

Públiques. Curs 2001-02

Estudiants internacionals a la FEC. Al centre la coordinadora 

Mercè Prat. Curs 2005-06

Curs d’estiu d’Estudiants de la Beijing Union University. Curs 

2005-06
Conferència de Pep Gatell, director artístic de la Fura dels 

Baus, adreçada a alumnes de Comunicació Audiovisual. Curs 

2004-05

Els exdegans de la FEC amb la rectora Dra. Assumpta Fargas 

i el degà Dr. Santi Ponce a l’acte inicial de commemoració del 

vintè aniversari de la facultat. Any 2008
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Equip de direcció del degà Dr. Josep Burgaya. Curs 2001-02 Equip de direcció de la degana Dra. Manuela Bosch. Curs 

2004-05

Equip de direcció del degà Dr. Santi Ponce. Curs 2007-08
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El temps passa i ja fa més de deu anys que em vaig desvincular 

de la Universitat de Vic, aleshores acabada de constituir. Van ser 

tres anys, de 1994 a 1997, en què vaig ocupar primer el càrrec de 

director de l’Escola d’Empresarials d’Osona, i després el de degà 

de la Facultat de Ciències Econòmiques i Jurídiques. D’aquella 

època recordo el plaer de treballar en una Universitat petita. Es-

tava i estic a la Universitat de Barcelona i el contrast era enorme. 

La de Vic era una universitat petita que permetia gaudir amb molta 

facilitat d’una notòria “interdisciplinarietat-a-l’abast”. Recordo 

també el neguit per la davallada, prou generalitzada arreu, del 

nombre de matriculats a la Diplomatura d’Empresarials i la il·lusió 

per la implantació de la Llicenciatura d’Administració i Direcció 

d’Empreses. Redimensionada la primera i desenvolupada la se-

gona, la Universitat de Vic espera ara l’impacte de l’aplicació de la 

Declaració de Bolonya. 

Tanmateix hi ha una cosa que recordo amb afecte especial. És la 

posada en marxa del primer postgrau en matèria empresarial dels 

Estudis Universitaris de Vic. Vaig tenir l’honor de dirigir-ne dues 

edicions. A banda de la qualitat de l’alumnat i del professorat i de la 

relació entre ells –que en algun cas em consta que ha perdurat en 

el temps–, allò que me’n fa estar orgullós més de deu anys després, 

és que significava, per un costat, 

reforçar el desenvolupament de la 

formació continuada per la qual 

totes les universitats estaven apos-

tant i, per l’altre, una obertura de la 

futura Universitat de Vic cap al món 

econòmic del seu entorn. Ja se n’hi 

tenia, de relació, fonamentalment 

a través dels encàrrecs de l’Institut 

Municipal de Promoció Econòmica 

de la Ciutat. Era una perspectiva pública. Aquells postgraus ens 

van posar en contacte amb l’empresa privada. 

És per aquesta raó que a hores d’ara em satisfà llegir a la 

premsa que els promotors d’Ausa Futur compten amb la Univer-

sitat de Vic com un element bàsic del seu projecte. Aquest és el 

camí. Bona sort!    

Dr. Joan Carles Suari i Aniorte

Degà de la  Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 1994-1997

Tot just quan internet 

començava

La de Vic era una universitat 

petita que permetia gaudir amb 

molta facilitat d’una notòria 

“interdisciplinarietat-a-l’abast”.
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La meva contribució a la Facultat d’Empresa i Comunicació, com a 

degana, es porta a terme durant els tres cursos acadèmics 2003-

04, 2004-05 i 2005-06. Val a dir que, amb la perspectiva que dóna 

el temps, ha estat un període intens alhora que, personalment, 

molt enriquidor. 

La singularitat de concentrar les carreres d’empresa i de co-

municació en una mateixa facultat, iniciada pel meu predecessor, 

va ajudar-me a prendre la decisió de venir a dirigir aquest centre 

temporalment. Un segon focus d’atenció es concentrà en el seu 

esperit internacional, que al llarg dels tres cursos vaig comprovar 

que era capdavanter dins la mateixa Universitat de Vic. 

Del funcionament diari, m’agradaria destacar-ne alguns aspectes 

tant d’àmbit intern com extern.

• En relació amb la comunitat universitària, d’una banda, l’esforç 

responsable que va suposar la conjugació de perfi ls molt diferents 

del professorat del vessant d’empresa i del vessant de comunicació. 

La diversitat d’orígens i experiències d’alguns d’ells van augmentar 

els diferents enfocaments a l’hora de prendre decisions i analitzar 

nous horitzons, tot i que de vegades no va resultar fàcil d’entendre 

quan es feien valoracions des de fora del centre. 

• D’altra banda, el paper essencial en el funcionament de la 

Facultat del personal d’administració i serveis, ja que, tot i l’es-

cassetat de recursos, si s’analitza de forma objectiva amb xifres 

comparables, la seva professionalitat i la seva bona predisposició 

van fer que la direcció tingués un gran suport. 

• En l’àmbit institucional, voldria destacar el suport que sempre 

es va tenir del teixit empresarial, de les institucions fi nanceres i de 

les institucions públiques davant les iniciatives proposades. 

La Facultat d’Empresa i Comunicació en aquest moments deu 

estar immersa, com tot el sistema universitari, en el disseny dels 

nous graus, encara que les actuals carreres de Publicitat i Relacions 

Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual són molt recents 

dins de la Universitat de Vic. L’experiència acumulada en la impar-

tició de la diplomatura de Ciències Empresarials i la llicenciatura 

d’ADE, i les novetats metodològiques introduïdes al llarg dels anys 

en la diplomatura de Turisme em fan pensar que, tot i ser un període 

complicat, es farà una bona feina perquè la majoria del capital humà 

és conscient de les exigències en docència i en recerca requerides 

per l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Dra. Manuela Bosch i Príncep

Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació, 2003-2006

Creixement, pluralitat i 

intensitat a la FEC
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FEC FUTUR

Segurament sóc un dels professors més antics 

de la Facultat d’Empresa i Comunicació. Els 

meus inicis com a professor de la Universitat 

de Vic es remunten a l’any 1987, coincidint amb 

l’inici dels estudis de la diplomatura de Ciències 

Empresarials i, per tant, també dels Estudis 

Universitaris de Vic, impartint docència a l’àrea 

de dret privat (bàsicament civil i mercantil) a 

estudiants d’aquesta diplomatura.

Aquesta activitat, que va ser complementària 

a la meva pròpia d’exercici professional de l’ad-

vocacia durant uns deu anys, es va convertir en 

exclusiva a partir de l’any 1997 en què, aprofi tant 

el reconeixement legal per part del Parlament 

de Catalunya de la Universitat de Vic, vaig de-

cidir dedicar-me únicament i exclusivament a 

la docència. Vaig descobrir, després de 25 anys 

d’exercici professional de l’advocacia que la meva 

verdadera vocació era la docència. Per això vaig 

iniciar un doctorat que, precisament en la fase 

fi nal, vaig haver d’abandonar per qüestions per-

sonals i familiars.

Durant aquests vint anys i juntament amb 

l’exercici d’algun càrrec de gestió a la Facultat 

d’Empresa i Comunicació, o a la seva antecessora 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 

La meva verdadera 

vocació

Miquel dels Sants Genís i Serra

Professor

Cal adequar la nostra actitud personal en la docència, 

en funció de les noves tecnologies i els nous 

avenços, societat de la informació i també tenint 

en compte el sistema d’avaluació continuada.

20 ANYS FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Quan volem mirar més enllà del paisatge de present sempre apuntem a 

un món possible, optimista, ple de reptes i aventures. A les pàgines que 

segueixen volem veure més enllà amb la maduresa de l’experiència que 

ens aporta l’àrea d’estudis d’Empresa i amb l’energia de la joventut que ens 

dóna l’àrea d’estudis de Comunicació. A continuació presentem els nostres 

compromisos amb el futur i els nous reptes que assumirem.
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he desenvolupat la docència a les llicenciatures 

d’Administració i Direcció d’Empresa i de Publi-

citat i Relacions Públiques, i a les diplomatures 

de Turisme i Biblioteconomia.

Ara, coincidint amb els 20 anys de la FEC, 

estem afrontant la tasca d’adequar el sistema 

docent al nou plantejament de l’estructura dels 

títols de Grau. Per tant, ara cal engrescar-nos i 

mirar el futur amb optimisme, aprofi tar l’avinen-

tesa per integrar les noves titulacions i dotar-les 

d’uns plans d’estudis consistents per assegurar-

ne l’efi càcia i la perdurabilitat.

En aquesta tasca de futur cal adequar la 

nostra actitud personal en la docència, en funció 

de les noves tecnologies i els nous avenços en 

el desenvolupament de l’anomenada societat 

de la informació, i també tenint en compte el 

sistema d’avaluació continuada en què es basa 

l’estructura de crèdit europeu. I es necessari, 

en aquest sentit, evolucionar en la metodologia 

docent per passar del sistema de classes ma-

gistrals i exàmens convencionals a un sistema 

basat en l’avaluació d’actituds i l’adquisició de 

coneixements a través d’una relació més inter-

personal i interactiva. És precisament per això 

que a tots ens caldrà esforçar-nos i implicar-nos 

en l’estudi i aprofundiment del coneixement de 

les noves eines tecnològiques que han de servir, 

precisament, per avançar en aquest nou sistema 

docent.
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La Facultat d’Empresa i Comunicació és una 

facultat jove i dinàmica, composta per un grup 

nodrit de professionals i experts en temes di-

versos que aposta per les noves tecnologies i les 

sinergies entre el teixit empresarial català i el 

món acadèmic.

L’alumnat participa del esdeveniments i 

realitza pràctiques en empreses d’àrees rela-

cionades amb els seus estudis, fet que permet 

una formació basada en la competitivitat i en la 

innovació constant, i que els facilita la integració 

a l’àmbit laboral.

Els perfi ls de les carreres que s’ensenyen a la 

FEC es caracteritzen per ser innovadors i àmpli-

ament demanats en el món laboral, el que facilita 

als estudiants la immediata incorporació al món 

del treball. Podem destacar perfi ls com el dels 

periodistes digitals, el de publicistes acostumats 

a treballar amb eines com internet o el mòbil, o 

els futurs empresaris preparats per assumir els 

reptes que imposa un mercat sempre canviant.

Dins de la Facultat, i per poder donar una 

formació al més alt nivell, s’han creat grups d’in-

vestigació en àrees específi ques que destaquen 

per la qualitat de les seves publicacions i per 

l’estreta relació que mantenen amb institucions 

catalanes públiques i privades, cosa que afavo-

reix que la investigació realitzada a la Facultat 

obtingui un ulterior aprofi tament, útil per a tota 

la comunitat.

Les dimensions modestes d’una universitat 

com la de Vic ofereix nombrosos avantatges. 

Podem parlar de qualitat més que de quantitat, i 

d’una gran proximitat entre alumnes i professors, 

fet que permet un seguiment personalitzat i la 

realització de treballs en grups reduïts amb el 

consegüent aprofi tament del coneixement ad-

quirit per part de l’alumnat.

En el futur es preveu una major oferta de 

màsters i postgraus que s’aniran incorporant 

segons les necessitats detectades a cada àrea i 

que inclouran la possibilitat de realitzar estudis 

de doctorat.

Com a conclusió i a nivell de perspectives de 

futur, cal destacar els esforços acadèmics per tal 

que la FEC es mantingui sempre competitiva i es 

consolidi com una facultat de referència.

Innovació i 

competitivitat: 

apostes de futur

Dra. Irene García Medina

Professora

Els perfi ls de les carreres que s’ensenyen a la FEC 

es caracteritzen per ser innovadors i àmpliament 

demanats en el món laboral, el que facilita als estudiants 

la immediata incorporació al món del treball.

Les dimensions modestes d’una 

universitat com la de Vic ofereix 

nombrosos avantatges
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És ben cert que el decurs del temps provoca canvis 

en les persones i en les institucions. L’actual Facul-

tat d’Empresa i Comunicació no ha estat aliena a 

aquesta circumstància ja que ha transitat, en tota 

la seva història, per diversos processos de canvi en 

l’organització de l’oferta dels seus ensenyaments. 

Abans de ser reconeguda com a Universitat de 

Vic el 1997, l’antiga Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials d’Osona ja oferia la Diplomatura en 

Ciències Empresarials. A partir d’aquell moment 

l’oferta ha anat incrementant fi ns al moment ac-

tual amb el desplegament de noves titulacions en 

l’àmbit de l’Empresa (Llicenciatura d’Administració 

i Direcció d’Empreses, Diplomatura de Turisme), 

en l’àmbit de la Comunicació (Llicenciatures de 

Publicitat i Relacions Públiques, de Periodisme i de 

Comunicació Audiovisual), i en dobles titulacions 

(Administració i Direcció d’Empreses - Publicitat 

i Relacions Públiques i Turisme - Publicitat i Re-

lacions Públiques).

Actualment, davant la construcció de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior, concretada mitjan-

çant el Reial Decret de 29 d’octubre de 2007 pel 

qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris ofi cials, se’ns planteja un nou rep-

te de major dimensió que els que hem afrontat 

fi ns ara.

El reconeixement explícit, en el Reial Decret, 

d’un increment de l’autonomia universitària per 

crear i proposar títols possibilitarà la planifi ca-

ció d’una oferta de titulacions que tinguin una 

connexió sòlida amb el món professional, tot 

responent a la demanda social. Aquesta conne-

xió també serà possible a nivell europeu gràcies 

a la voluntat d’homogeneïtzar, en la mesura del 

possible, les titulacions universitàries de cada 

àrea de coneixement.

El nou escenari contempla també canvis tant 

en la metodologia de la docència com en l’avalu-

ació de l’alumnat:

- D’una banda, en la quantifi cació de l’esforç 

de l’estudiant a través del crèdit europeu, equiva-

lent a una càrrega lectiva de 25 hores per crèdit. 

Aquesta xifra inclou tant les sessions presencials 

amb tot el grup-classe com les sessions en grups 

més reduïts, la tutorització i l’activitat autònoma 

de l’alumnat. En aquest sentit les característiques 

de la nostra Facultat són idònies per adoptar 

aquesta metodologia de treball.

- D’altra banda, l’avaluació de l’estudiant ha de 

superar la clàssica prova fi nal. El nou esquema 

introdueix l’avaluació continuada i l’avaluació de 

les competències necessàries per desenvolupar 

El repte actual: 

l’Espai Europeu 

d’Educació Superior

Eva Caro Domínguez i Xavier Vicente i Soriano

Professors i Caps d’Estudis de Comunicació i Empresa de la FEC, respectivament

L’Espai Europeu d’Educació Superior no 

signifi ca només una nova metodologia a 

l’hora d’impartir les classes i d’avaluar 

els alumnes, sinó que reformarà tot el 

sistema universitari europeu en molts 

dels seus aspectes.F
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una feina. En qualsevol cas, estem convençuts que 

el plantejament a seguir ha de ser prou àgil per 

permetre comptabilitzar l’activitat laboral i l’activitat 

acadèmica per part de l’estudiant. Aquest pot ser 

un dels reptes de les noves titulacions, tant per als 

alumnes com per a les institucions. L’experiència 

de la Facultat en aquesta tasca durant anys és 

un valor afegit que ens avala.

És un moment especialment rellevant en el 

qual la Facultat d’Empresa i Comunicació, com 

ha fet davant d’altres canvis, té la total confi ança 

que provocarà una millora de la preparació de 

l’estudiant davant la tasca pròpia de formar-se 

per accedir i millorar en el mercat laboral. És 

per això que aquest nou repte s’entoma amb 

optimisme i interès.

ELS NOSTRES ENSENYAMENTS: 

•  Llicenciatura en Administració i Direcció 

d’Empreses

• Diplomatura en Ciències Empresarials

• Diplomatura en Turisme

• Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

• Llicenciatura en Periodisme

•  Llicenciatura  en Publicitat i Relacions 

Públiques

ENSENYAMENTS DE DOBLE TITULACIÓ 
(TÍTOLS PROPIS):

• Turisme, Publicitat i Relacions Públiques

• ADE, Publicitat i Relacions Públiques

MÀSTERS UNIVERSITARIS:

•  Màster universitari en Comunicació Digital 

Interactiva

•  Màster universitari en Comunicació i 

Gastronomia (conjuntament amb l’EUCS)

•  Màster universitari en Comunicació i 

Patrimoni Cultural

El reconeixement explícit d’un 

increment de l’autonomia universitària 

per crear i proposar títols possibilitarà 

la planifi cació d’una oferta de 

titulacions que tinguin una connexió 

sòlida amb el món professional.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES DE LA FEC
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La FEC compleix 20 anys, i ara en fa cinc que es 

va començar a impartir el primer curs de la Di-

plomatura de Turisme adaptat als requeriments 

metodològics de l’anomenat Crèdit Europeu 

(ECTS)1. Des d’aquell moment inicial, i certament 

pioner, s’ha anat avançant fi ns a la situació ac-

tual, en què s’està treballant amb aquesta nova 

metodologia fi ns a tercer curs tant a Turisme 

com a Empresarials, i fi ns a segon d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions 

Públiques, Periodisme i Comunicació Audio-

visual. Però el repte que significarà la plena 

adaptació de la FEC a l’Espai Europeu d’Educa-

ció Superior (EEES) no acaba aquí, sinó que tot 

just hi comença.

L’Espai Europeu d’Educació Superior no sig-

nifica només una nova metodologia a l’hora 

d’impartir les classes i d’avaluar els alumnes, 

sinó que reformarà tot el sistema universitari eu-

ropeu en molts dels seus aspectes: estructura i 

durada dels títols, recerca, mobilitat, acreditació 

dels docents, avaluació de la qualitat, compe-

tència entre universitats, formulació d’un nou 

catàleg de titulacions (els nous graus), etcètera. 

Una àmplia reforma de la institució universitària 

1.  El nou crèdit ECTS representa l’adaptació dels estudis als parà-

metres que marca la convergència vers un nou Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior defi nit a les declaracions de la Sorbona 

(1998) i de Bolonya (1999) i al comunicat de Praga (2001). Sovint 

es coneix tot plegat com a Procés de Bolonya. 

i no solament una nova metodologia docent. Així, 

podem afi rmar que si bé a la FEC fa ja cinc cur-

sos que estem experimentat amb l’aplicació del 

crèdit europeu a les aules, no estem, però, encara 

adaptats a l’EEES. El que estem fent és aplicar 

alguns dels requeriments docents del crèdit 

europeu a assignatures d’uns plans d’estudis 

antics i d’uns títols que aviat desapareixeran.

El veritable repte, el difícil i que encara ens 

queda per assolir, no és a les aules, és a fora, en la 

formulació dels nous graus i en la seva aprovació 

per part dels organismes competents, un procés 

en el qual estem tots implicats des del passat 13 

de març, quan l’equip de deganat va presentar el 

Protocol d’elaboració dels nous graus de la FEC. 

Ara ens cal motivar tota la comunitat università-

ria a treballar en dos àmbits: dins l’aula, aplicant 

cada vegada més i millor les noves metodologies, 

i fora de l’aula, col·laborant en la formulació dels 

nous graus. Caldrà vèncer encara algunes reti-

cències al Procés de Bolonya que, agradi o no, 

s’acabarà imposant. Hi ha encara, també, moltes 

llacunes que cal cobrir i moltes millores a fer en 

la distribució d’horaris, de responsabilitats, de 

concreció i coordinació entre plans de treball, 

de còmput d’hores, de punteig de competències, 

etcètera. Amb tot, i com a coordinador de la im-

plantació del crèdit europeu a la Facultat, voldria 

transmetre a tothom la il·lusió d’assolir amb èxit 

aquest gran repte col·lectiu.

El Procés de Bolonya: 

Nous reptes

Sergi Massana i Mas

Professor i coordinador per a la implantació del Crèdit Europeu-FEC

L’Espai Europeu d’Educació Superior no signifi ca només una nova metodologia 

a l’hora d’impartir les classes i d’avaluar els alumnes, sinó que reformarà tot el 

sistema universitari europeu en molts dels seus aspectes: estructura i durada 

dels títols, recerca, mobilitat, acreditació dels docents, avaluació de la qualitat, 

competència entre universitats, formulació d’un nou catàleg de titulacions, etc.
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El paisatge formatiu dels ensenyaments superi-

ors del nostre país ha canviat substancialment 

en les darreres dècades. D’un tipus d’estudis 

universitaris en què l’accés estava restringit a 

uns pocs privilegiats a l’actual democratització; 

d’una formació molt acotada temporalment 

a les diplomatures i llicenciatures, al disseny 

i l’impartició de programes amb un tipus de 

proposta atenta a la realitat i les seves neces-

sitats.

En aquest darrer sentit, i en una societat tan 

canviant i dinàmica com la que ens ha tocat de 

viure, que passa ràpidament de la societat de 

la informació a la del coneixement sense que 

aparentment ens n’adonem, ja no té gaire sen-

tit plantejar-se la formació personal com una 

etapa acotada temporalment durant la infància, 

l’adolescència i la primera etapa de joventut. 

Fa ja uns quants anys que les universitats van 

preveure aquesta nova realitat, tot dissenyant 

i oferint programes formatius adreçats al món 

professional amb l’objectiu de dotar-lo de les 

eines necessàries i sufi cients per poder afrontar 

els canvis amb garanties d’èxit.   

Aquesta visió és la que regeix els destins de 

l’Àrea de Formació Continuada de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació, que de fet s’apropia 

de l’expressió anglesa lifelong learning (abrevia-

dament L3) per autoanomenar-se i projectar-se 

als seus potencials usuaris.

La FEC, amb una experiència jove però prou 

activa en aquesta línia de formació (ja són més de 

deus anys oferint cursos de formació continuada!), 

treballa dia a dia per presentar una oferta en què 

la qualitat, l’especialització i l’adaptació a les noves 

La formació 

continuada: quan mai 

no es deixa d’estudiar

Dr. Santos M. Mateos i Bet Paxau Tura

Professors i Responsables de l’Aula L3 de Formació Continuada FEC

Des de fa temps, l’Àrea de Formació Continuada ofereix programes formatius 

adreçats al món professional amb l’objectiu de donar les eines necessàries i 

sufi cients per poder afrontar els canvis amb garanties d’èxit.

TOTAL PROGRAMES FORMATIUS REALITZATS

Màsters títols propis 19

Postgraus 13

Cursos d’extensió universitària 72

TOTAL CURSOS REALITZATS PER ÀREES 

D’ESPECIALITZACIÓ

Dret 7

Comptabilitat 8

Comerç internacional 8

Turisme 9

Direcció d’empreses 10

Comunicació 10

Finances 11

Recursos humans 11

Màrqueting 14

Altres 15
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necessitats socials és el seu principal leitmotiv. 

Des de programes de gran format, com ara màsters 

i postgraus pensats per als joves professionals 

que acaben la llicenciatura o diplomatura i es 

volen especialitzar en un àmbit concret del món 

de l’empresa i de la comunicació, a cursos de petit 

format o píndoles formatives pensades per als 

professionals consolidats que volen i necessiten 

posar-se al dia en el seu àmbit laboral. 

Aquesta petita-gran experiència, la introducció 

constant de noves tecnologies, l’adaptació a les 

normatives europees d’ensenyament superior i, 

sobretot, la confi ança que més d’un miler estu-

diants ens han demostrat tot aquest temps, fan 

de l’Aula L3 de Formació Continuada de la FEC 

un servei d’aprenentatge dinàmic, innovador i de 

qualitat.

Un pont cap a nous 

horitzons

Mercè Prat i Trapé

Responsable d’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC

“El món és un llibre i els que no viatgen en 
llegeixen només una pàgina.” Sant Agustí

A la Facultat d’Empresa i Comunicació la projecció 

internacional ha constituït, des de sempre, un dels 

elements més importants. Estem convençuts del 

fet que, compartir informació i experiències amb 

les universitats estrangeres i estar presents en 

aquells nivells on podem representar i defensar 

millor els nostres interessos ha de ser un element 

clau per a la millora i la qualitat dels nostres 

ensenyaments.

Un nombre important d’estudiants ha viscut 

l’experiència d’estudiar o fer pràctiques en un 

context internacional. El domini de la llengua que 

han après, el coneixement d’una nova cultura al-

hora que redescobrien la seva pròpia, la capacitat 

d’inserció laboral, l’enriquiment personal, i les 

possibilitats de promoció en el món professional, 

són alguns dels aspectes que han destacat com 

a resultat de la seva estada a l’estranger. 

En el moment actual, el procés de creació de 

l’Espai Europeu de l’Educació Superior fa que la 

relació amb l’entorn universitari més enllà de les 

nostres fronteres sigui imprescindible.

La Facultat d’Empresa i Comunicació gestiona 

actualment uns 40 convenis bilaterals amb uni-

versitats d’uns quinze països de la Unió Europea, 

Nord-Amèrica i la  Xina.

Els principals objectius de l’Àrea de Relacions 

Internacionals de la Facultat d’Empresa i Comu-

nicació són els següents:

LES XIFRES DE MOBILITAT A LA FACULTAT 

EN D’AQUESTS 20 ANYS:

Estudiants “entrants”

457
Estudiants “sortints”

305

Un nombre important 

d’estudiants ha viscut 

l’experiència d’estudiar o fer 

pràctiques en un context 

internacional.
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• Facilitar els contactes amb institucions 

estrangeres que comportin acords de mobilitat i 

intercanvis de personal acadèmic.

• Promoure la mobilitat d’estudiants assegurant 

el reconeixement acadèmic de la seva activitat en 

altres centres internacionals.

• Donar suport administratiu i coordinar les 

accions de les diverses unitats acadèmiques i 

administratives del centre en el desenvolupament 

de programes internacionals.

• Donar suport en el tràmits per a l’establiment 

de programes i projectes conjunts amb universitats 

de diferents països.

• Col·laborar en les activitats que s’associen 

als convenis que la FEC signa amb universitats i 

Institucions estrangeres i donar suport al desen-

volupament dels programes interuniversitaris.

• Promoure els programes d’intercanvi amb 

Europa, el continent americà i la resta del món.

Els propers anys seran decisius per ampliar 

i consolidar, amb fermesa, el nostre desenvolu-

pament internacional.

ALEMANYA 

FH Bielefeld

FH Kempten

FH Nürnberg

Universität Jena

ÀUSTRIA

FH Wien

REGNE UNIT

University of Bedfordshire

University of Teesside

Roehampton University of Surrey

Buckinghamshire University College

Trinity College. Gal·les.

University of Central Lancashire

BÈLGICA

École Pratique des Hautes Études Commerciales

CANADÀ

University of Manitoba

Mount Royal College. Calgary

Mount Saint Vicent. Halifax

Kwantleen University College

FRANÇA 

Université de Franche Compté

École Super. de Commerce St. Etienne

Université de Poitiers

Université de Valenciennes

SUÏSSA

ZH Winterthur

Universitá della Svizzera Italiana

FINLÀNDIA

Hamk University of Applied Sciences

Mikkeli Polytechnic

Tampere University of Applied Sciences

Pirkanmaa University of Applied Sciences

HONGRIA

Tessedik Sámuel Föiskola

PAÏSOS BAIXOS

Rotterdam Business School

NHTV Breda 

ITÀLIA

Universitá degli Studi di Aquila

Universitá degli Studi di Torino

EUA

University of West Florida

Florida International University

Northen Michigan University

University of North Carolina

Nicholls State University

POLÒNIA

UITM Rzeszow

PORTUGAL

Universidade Do Minho

Universidade Beira Interior

XINA 

Beijing Union University

Per a totes les titulacions que s’imparteixen a la Facultat d’Empresa i Comunicació el 

valor de la internacionalitat és clau, per això es facilita la mobilitat tant d’alumnes com 

de professors. Les universitats amb les quals tenim conveni són:
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Com tots, el futur de la Facultat d’Empresa i 

Comunicació és ple d’històries, de propòsits i de 

molta il·lusió. Formar part de l’equip que la diri-

geix és tot un repte: contribuir a l’ordenació de 

l’àrea de coneixements de Comunicació, que ara 

ha fet cinc anys, i adaptar els ensenyaments de 

Comunicació Audiovisual, Periodisme, i Publici-

tat i Relacions Públiques com a estudis de grau 

és una tasca àrdua i obligada.

Els grups de recerca de Comunicació han 

contribuït a desenvolupar la nostra identitat 

com a centre i a orientar el futur pròxim. Aquesta 

joventut dels ensenyaments de Comunicació ha 

servit per engegar múltiples projectes que ens 

donen una àmplia visibilitat. Podem mencionar 

l’e-week –amb les seves quatre edicions– sobre 

l’actualitat digital amb la presència de gurus 

tecnològics nacionals i internacionals; les re-

cerques sobre la digitalizació de les redaccions 

dels mitjans de comunicació comarcals i de tot 

Catalunya gràcies a la col·laboració del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya i l’Associació de 

Premsa Comarcal o la creació de la Xarxa Ibero-

americana de Comunicació Digital (Xarxa ICOD 

- Programa ALFA de la UE) amb universitats 

europees i llatinoamericanes. Aquests exem-

ples parlen de la projecció de la nostra facultat 

i de la Universitat, i el seu compromís amb el 

territori i l’actualitat. També hem de mencionar 

els tres màsters professionalitzadors i de re-

cerca: Comunicació i Gastronomia (2a edició), 

Comunicació Digital Interactiva i Comunicació i 

Patrimoni Cultural. Tres estudis especialitzats i 

pioners a Catalunya i Espanya.

La FEC és un centre amb vint anys de trajec-

tòria pel que fa a ensenyaments de l’àmbit de 

l’empresa, i que de la mà dels Drs. Carlos Scolari, 

Paul Capriotti i la inestimable batuta de la de-

gana Manuela Bosch, va incorporar fa cinc anys 

els ensenyaments de l’àrea de Comunicació. Això 

la va fer més forta i la va revitalitzar. Hem de 

reconèixer que no s’ha tret tot el rendiment pos-

sible de la convivència d’aquestes dues àrees 

en una mateixa facultat perquè els estudis de 

Comunicació han anat implantant progressiva-

ment tots els cursos fi ns fa ben poc, i en aquest 

procés costa molt d’avançar en àmbits paral·lels 

sense tenir-los ambdós consolidats. Així doncs, 

després d’incorporar al mercat laboral diver-

ses promocions d’estudiants, l’Espai Europeu 

d’Educació Superior (EEES) propiciarà aquesta 

sinergia entre ambdues àrees amb clars inte-

ressos comuns, i permetrà una gran i fructífera 

Felicitem-nos pel futur

Dr. Héctor Navarro Güere

Professor i Director del Departament de Comunicació Digital de la FEC

La nostra facultat es mou entre la maduresa dels 

ensenyaments d’Empresa i la joventut dels estudis de 

Comunicació. Una edat adulta que es rejoveneix i una joventut 

inquieta que es farà gran amb l’experiència del germà.

La joventut dels ensenyaments 

de Comunicació ha servit per 

engegar múltiples projectes que 

ens donen una amplia visibilitat.
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simbiosi. Cap empresa no és aliena avui a la 

importància d’un tractament efi caç de la comu-

nicació i del retorn que això genera, i òbviament, 

passa exactament el mateix a la inversa.

El perfi l del comunicador que formem està en 

consonància amb l’evolució de les Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació (TIC) i el reajusta-

ment dels missatges i els continguts: el mòbil o 

internet s’adeqüen i amplien l’espectre comuni-

catiu del paper i de la pantalla del televisor. El 

comunicador de la FEC és actiu i té la capacitat 

de propiciar una major col·laboració amb i entre 

lectors, amb la denominada Web 2.0. 

Per la seva banda, els estudis d’Empresa 

aprofitaran les exigències de l’EEES per ac-

tualitzar-se. Durant molt anys els estudis 

d’Administració i Direcció d’Empreses van a 

gaudir d’una gran vitalitat, però ara necessiten 

una renovació cap la innovació, els nous reptes 

del mercat i l’emprenedoria. 

Podem dir que la nostra facultat es mou en-

tre la maduresa dels ensenyaments d’Empresa 

i la joventut dels estudis de Comunicació. Una 

edat adulta que es rejoveneix i una joventut 

inquieta que es farà gran amb l’experiència del 

germà. Donats aquests paràmetres, el futur 

de la Facultat pot ser engrescador i apunta a 

l’adaptació necessària, la reforma volguda i la 

consolidació i la potenciació de sinergies.

Per aconseguir aquests objectius tenim 

un equip preparat i compromès que assumeix 

i treballa en la renovació circumstancial que 

imposa Europa, i que ha de projectar la nostra 

facultat del futur. Una facultat que mira cap al 

món, que vol consolidar-se en el territori i que 

defuig l’endogàmia. Una facultat local amb mi-

rada global.

Tenim un equip preparat i 

compromès que assumeix i treballa 

en la renovació circumstancial 

que imposa Europa.
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DEGANAT DE LA FACULTAT D’EMPRESA 

I COMUNICACIÓ

Dr. Santiago Ponce Vivet
Degà

Dr. Carlos Alberto Scolari
Vicedegà

Sra. Eva Caro Domínguez
Cap d’Estudi de Comunicació

Sr. Xavier Vicente Soriano
Cap d’Estudi d’Empresa

Dr. Joan Carles Martori Cañas
Delegat de Recerca

Dra. Joana Díaz Pont
Directora de Departament de Comunicació 

Corporativa

Dr. Héctor Navarro Güere
Director de Departament de Comunicació 

Digital

Dr. Jordi Casas Vilaró
Director de Departament d’Economia, 

Matemàtica i Informàtica 

Sr. Miquel Genís Serra
Sra. Carme Viladecans Riera
Directors del Departament d’Empresa

Sra. M. Àngels Pinyana Garriga
Directora Departament de Llengües 

Estrangeres

Sra. Elisabet Paxau Tura
Responsable de Formació Continuada 

en Empresa

Dr. Santos M. Mateos Rusillo
Responsable de Formació Continuada 

en Comunicació

Sra. Mercè Prat Trapé
Responsable de Relacions Internacionals

Sra. Dolors Vinyet Benito
Responsable de Pràctiques

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Anna Casassas Prat

M. Carme Comas Puigdesens

Alícia González Moral

Cecilia Vila Gaja

Montse Vivas Llopart

PROFESSORAT

Alejandra Aramayo García 

Eva Arderiu Pi

Nuria Arimany Serrat 

Oreste Attardi Colina

Joan Isidre Badell Guijarro  

Judit Badia Peco  

Francesc Baque Puig 

Silvia Barrios Baena 

Mar Binimelis Adell

Sarah Bishop 

Joan Bou Geli 

Josep Burgaya Riera 

Gonzalo Calle Rosingana

Carolina Campalans Moncada

Núria Camps Casals

Eva Caro Domínguez

Santiago Carreras Suris

Montserrat Casas Arcarons

Jordi Casas Vilaró

Enric Casulleras Ambros 

Ariadna Codina Ylla

Ignasi Coll Parra 

Irene Colom Valls

Montserrat Colomer Pujol

M. Carme Comas Puigdesens 

Marta Company Borràs

Ruth Contreras Espinosa 

Silvia Cordomi Saborit 

Eusebi Coromina Pou

Jordina Coromina Subirats 

José Antonio Corral Marfi l 

Montserrat Corrius Gimbert 

M. Carme Crivilles Grau 

Josefi na Damian Castellvi 

Jordi de San Eugenio Vela 

Gabriel Díaz Meyer 

Joana Díaz Pont

Josefi na Domenech Rierola

César Duch Martorell

Edwards Gry Anne 

José Enrique Romero

Cristina Estrada Verdaguer

Ramon Fabre Vernedes

Efraín Foglia Romero

Cristina Font Compaño 

Maria Forga Martel

Gerard Franquesa Capdevila

Joan Frigola Reig 

Jesús Galech Amillano

Josep Gallart Bau 

Irene García Medina

Miquel Genis Serra

Arnau Gifreu Castells

Amadeu Grifoll Llurba

Ignacio Gil González

Trinitat Gilbert

Ricard Giramè Parareda

Ramon Gisbert Gelonch

Daniel Gómez Cañete 

Zahaira González Romo 

Amadeu Grifoll Llurba

Maria Güell Devesa

Josefi na Guix Soldevila 

Santiago Hausmann Farrè

Martha Hincapie Uribe

Emma Louise Hitchen  

Francesc Iglesies Riumallo 

Ferran Gustau Jaen Coll

José Jiménez Fernández

Felix Jurado Escobar

Sarah Umbrene Khan

Raymond Lagonigro Bertran 

Lucía Lijtmaer Paskvan 

Diego Linares Romera

Oriol Lladó Esteller

Manuel Llanas Pont

Lorena López Ortiz

Mónica López Pérez

Enric López Rocafi guera 

Rafael de Madariaga Sánchez 

Mariona Malik Arumi

Ainara Mancebo Gabela

Manuel Manchon Macias

Guillem Marca Francès 

Antonio Martínez Chamizo 

Raúl Martínez Corcuera

Joan Carles Martori Cañas

Anna Masferrer Giralt 

Joan Masnou Suriñach 

Sergi Massana Mas

Eulàlia Massana Molera 

Santos M. Mateos Rusillo

Marc Mateu Asin

Juan Millaret Valls

Albert Miro Pérez 

Antoni Molas Casas

Mireia Montaña Blasco 

Héctor Navarro Güere

Daniel Nicholls 

Ramon Oller Piqué

Dolores Palomo Chinarro

Ana Palomo Chinarro

Julio Panizo Alonso

Hugo Pardo Kuklinski 

Elisabet Paxau Tura

Cristina Perales García

Anna Pérez Quintana

José Carlos Piñero Pantin

M. Àngels Pinyana Garriga 

Santiago Ponce Vivet 

Rosa Pons Cerdà

Carme Portet Boixaderas 

Immaculada Puig Costa 

Sara Puigvi Vila

Antonia Pujol Famadas

Pere Quer Aiguadé

Josep Ramírez Roma 

Maties Ramisa Verdaguer

Jordi Ribot Punti

Jordi Roca Font

Roger Roca Parera

Joan Ramon Rodríguez Amat

Ramon Roig Solé

Josep M. Roma Banús

Anna Roma Vilanova

Anna Sabata Aliberch
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