
La Facultat de Ciències
de la Informació, vint
anys després
L'aniversari coincideix amb l'entrada en

vigor, el curs vinent, del nou pla d'estudis

—Miquel Rodrigo Alsina—
Coordinador dels actes del 20è aniversari

Aquest número de Capçalera pretén
donar a conèixer l'evolució de la Facultat

de Ciències de la Informació de la

Universitat Autònoma de Barcelona, el seu

passat, el seu present i el seu futur.
En el curs 1971-1972 es van iniciar a

Catalunya els estudis universitaris de

Periodisme, i en 1972-1973 els de

Publicitat. Són ja tretze les promocions de
llicenciats en Periodisme que han finalitzat
els seus estudis. La seva formació i la seva

professionalitat han quedat demostrades
en llur treball diari en els diferents mitjans

de comunicació. Ells són, de fet, la nostra

millor carta de presentació.
En vint anys, la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat Autònoma de

Barcelona ha consolidat una qualificada

plantilla docent. La seva projecció

internacional, a partir de la seva

producció investigadora, li ha permès
establir intercanvis amb Universitats

d'arreu del món. El seu modern

equipament tecnològic, la seva biblioteca i
la seva hemeroteca la posen al capdavant
de les facultats europees.

És precisament aquest capital intel·lectual
i d'infrastructura el que li permet afrontar
amb garanties la posada en marxa dels
nous plans d'estudis amb les tres

llicenciatures: Comunicació Audio-visual.

Periodisme i Publicitat i Relacions

Públiques. En la confecció d'aquests plans
s'han corregit els errors del passat fent
més operatius i específics els

ensenyaments que s'impartiran. Però, per

ser justos, cal tenir una mica de memòria
històrica i comprendre que crear la
Facultat amb aquesta escassesa de mitjans

fou una tasca àrdua. Tanmateix,

desgraciadament, d'aquells anys n'ha

quedat una certa imatge de la Facultat que

no es correspon amb la realitat actual.
Amb la lectura dels articles d'aquest
número es podrà constatar l'esforç que

moltes persones han fet per millorar la
Facultat de Ciències de la Informació.

Evidentment, cada autor fa la seva anàlisi

personal d'aquests vint anys, posant de
manifest allò que és la Universitat: un

àmbit de debat crític i plural. Finalment,

potser per comprendre encara millor les
vicissituds d'aquests vint anys, caldria
manllevar la veu i la saviesa d'en Miquel

Martí i Pol:

"Amb passes lentes

i a voltes indecises.

Així, i no d'altra

manera, podem créixer
i assumir la creixença".®


