ACTA DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
CELEBRADA EL 30 DE JUNY DEL 2003
Aprovada a la sessió ordinària del Consell de Departament del 9 de setembre del 2003

Hi assisteixen:
Aulet Amela, Jaume
Balari Ravera, Sergi
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Brunat Majó, Gemma
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Casals Martorell, Daniel
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep A.
Elordi Akordarrementeria, Jon
Espinal Farré, Teresa
Faura Pujol, Neus
Gallofré Virgili, Josepa
Mascaró Altimiras, Joan
Mateu Fontanals, Jaume
Moreno Navarro, Pilar
Muñoz Ramos, Isidre
Paloma Sanllehí, David
Panyella Farreres, Ramon
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellarés, M. Josep
Ribera Fuentes, Marc
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Solà Pujols, Jaume
Teruel Planas, Elvira
Torrent Badia, Anna M.
Vallverdú Albornà, Teresa
Vilà Santasusana, Montserrat
Carreras Aubes, Anna
Alemany Güell, Magda
Serveto López, Maria Dolors

S’excusen:
Branchadell Gallo, Albert
Campillo Guajardo, Maria

Cid Leal, Pilar
Comelles Garcia, Salvador
Corredera Hidalgo, Maria
Cros Alavedra, Anna
Dolç Gastaldo, Mavi
Farreny Sistac, M. Dolors
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gavarró Algueró, Anna
Gonzàlez Quesada, Alfons
Jiménez López, Àngels
Lluent Vallet, Raquel
Luna Batlle, Xavier
Martí Girbau, Núria
Martínez Gil, Víctor
Santamaria Roig, Núria
Vall Solaz, Francesc Xavier
Villalba Nicolau, Xavier
Boix Vila, Magda
Danés Sala, Adriana
Frigolé Arpa, Laia
Gassol Bellet, Olivia
Corredera Hidalgo, Maria
Giménez Monteys, Àngels
No hi assisteixen:
Arguimbau Vivo, Llorenç
Argenter Giralt, Joan A.
Balaguer Sancho, Josep M.
Barenys de Lacha, Teresa
Bartra Kaufmann, Anna
Costa Bragulat, Esteve
Hernández Nubiola, Caterina
Jorba Jorba, Manuel
López Borrull, Alexandre
López Chaves, Francesc M.
Martí Mainar, Joaquim
Melchor Muñoz, Vicent de
Montaña Lacambra, M. Rosa
Paré Jiménez, Josep
Pérez Gutiérrez, Mario
Perpiyà Morera, Remei
Prieto Vives, Pilar
Rallo Fabra, Lucrècia
Real Mercadal, Neus
Salom Ges, Joseph
Segarra Neira, Mila
Solís Obiols, Marina
Vega Cobo,F. Xavier
Aragonés Vázquez, Yolanda

Bernet Buendía, Mari
Figueras Pareras, Cristina
Girona, Àngela
Maurel G., Christian
Robles Ciria, Núria
Sánchez Enríquez, Carme
Sanz Alegre, Laura
Trigo Calderó, Ferran
Villalonga Bertos, M. Isabel

La reunió comença a les 11.30h a l'aula 205 de la Biblioteca d'Humanitats.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de les actes dels Consells anteriors
Informe del director
Contractació 2003-2004: comissions i criteris per resoldre els concursos
Presentació dels Plans Docents 2003-2004
Tancament del pressupost 2002 i aprovació del pressupost 2003
Torn obert de paraules

Punt 1
S'aproven sense cap esmena les actes corresponents al Consell de Departament del
19/12/2002 i a la reunió extraordinària del Consell del 24/4/2003.
Punt 2
El director del Departament informa que els Estatuts de la UAB van ser aprovats pel
Claustre el 22 de maig, encara que la irrupció d'uns quants estudiants (alguns de
Filologia Catalana) va provocar que es retardés fins a la tarda. Remarca que en el marc
de la LOU els departaments perden pes, però que en els nostres estatuts han rebut el
millor tractament possible, d’acord amb la importància que han tingut a l’Autonoma.
També recorda que en el termini de tres mesos des de l’aprovació dels Estatuts per part
de la Generalitat, tindrem un reglament marc al qual s’haurà d’adaptar el nou reglament
de departament, i que el mandat del director serà de tres anys (no de dos, com fins ara).
Finalment esmenta que en els Estatuts hi queda recollida la transitòria que garanteix el
pas a lectors dels Ajudants amb clàusula de garantia.
Pel que fa al contracte-programa corresponent al curs 2001-2002, es va liquidar a finals
de març. Entre el Rectorat i el Departament es van completar les caselles dels indicadors
(agrupats en objectius) amb les dades pertinents. En el cas de la titulació de Filologia
Catalana, el percentatge de compliment ha estat del 74%, un percentatge considerat
normal per a una titulació. El director va acompanyar les dades amb un informe llarg,
que completava la informació. Aquest informe pot servir de memoràndum per al futur.
De la liquidació ens queden uns 1800 Euros. Hem demanat bestretes per als actes que es
van fer a la Casa de Convalescència i per a la trobada amb professors de Literatura de
Secundària/Batxillerat (calia fer despeses en funció dels objectius del contracteprograma). Aquestes aportacions han servit per alleugerir el pressupost ordinari del
Departament. A partir d'ara la Generalitat i les universitats crearan un nou marc de
finançament, que caldrà veure com es concreta.

Una de les coses que s'esmentava a l'informe adjuntat al contracte-programa era la
reforma de la web del Departament. Primer es va discutir com fer-la més bonica, més
clara i més útil com a instrument de comuncació interna i, sobretot, externa. La Magda
Alemany, la Teresa Cabré i en Josep Pujol han anat definint els aspectes que calia
millorar (un de fonamental és la creació de tres intranets de gestió que permetran que els
professors puguin actualitzar les dades del currículum, programes, etc.). Es va presentar
al Consell una proposta de reforma de la pàgina web del departament (adjuntada a
l'acta). L'empresa Linguaweb ens ha fet un pressupost. Si hi sumem un becari que
treballaria el mes de setembre entrant dades, resultaria un total de 690 euros, que es
reflecteix en el pressupost repartit (punt 5 de l’ordre del dia).
Els dies 4 i 5 de març es va fer l'avaluació externa dels doctorats de llengua i literatura, i
ja hem rebut l'informe de la comissió d’experts externs (Hauf, Mateo, Soldevila). El
director remarca que havien passat dos anys des de l'avaluació interna (cosa que feia
que part de la informació que tenia el comitè extern estigués desfasada) i que ens
podíem plantejar si havia estat un exercici inútil. En tot cas, l'informe del comitè extern
pot servir per atacar uns quants punts febles. Cal tenir present, a més, que amb la
integració europea canviarà tot el que va més enllà de la llicenciatura (el segon cicle en
termes de la Declaració de Bolonya). El director també informa que els doctorats de
Literatura i Arts escèniques no han obtingut la menció de qualitat que s’havia sol·licitat.
En l'informe d'avaluació es deia, entre d’altres coses, que tenien pocs professors
convidats i un caràcter excessivament localista. El doctorat de Llengua no la va
demanar. Sí que l'ha obtinguda el doctorat en Ciència cognitiva i llenguatge, un doctorat
interuniversitari amb el pes principal a la UB. La menció de qualitat permet accedir a
ajuts de diversa mena (per exemple, per a becaris).
Tal com es va quedar en l'últim Consell de Departament, es va sol·licitar que sortís una
càtedra de promoció (hi havia tres professors disposats a sol·licitar l'habilitació). Sabem
que hi ha nou aspirants (la llista es va enviar als catedràtics —poden ser a la comissió—
i als caps d’unitat). Abans que la plaça sortís convocada al BOE es va enviar una carta
recordant als TU que tenien vint dies per presentar la sol·licitud i notificant les
característiques i calendari de provisió de la plaça segons el nou (i complicat) sistema
prescrit per la LOU.
La UAB va decidir canviar la proposta de conversió dels ajudants amb clàusula de
garantia. El programa Serra Húnter (sortida de 1200 places contractades en 10 anys)
permetia finançar una plaça de contractat doctor per a cada un dels ajudants amb
clàusula que, complint les condicions d’acreditació, la demanin (s'entén que la part que
hi ha de posar la Universitat surt d'absorbir les ajudanties que porten posades).
Passàvem, doncs, de l'expectativa que de cada dos ajudants amb clàusula en podia sortir
un amb plaça de funcionari dels cossos de l’Estat a un “contractat LLUC” per a cada un
dels ajudants (es respectava l’acord històric del Claustre per als que persisteixen a voler
ser funcionaris, però es pot assumir perquè és poca gent). Mentrestant, la Generalitat va
aprovar un acord sobre retribucions del professorat en el qual els contractes de lector es
cotitzen molt alt. De manera que l'operació s'encareix molt per a la UAB. Per aquesta
raó, els ajudants es transformaran en lectors només quan acabin contracte, mai abans
(contractes-pont: transitòria 3 dels estatuts nous de la UAB). És una sort, doncs, que
puguem arribar a tenir quatre contractats "agregats" de Filologia Catalana i un de
Documentació (ja deu saber tothom que l'article pertinent de la LUC està recorregut); és
una inesperada oportunitat que s'hi puguin presentar professors que fa molts anys que
són al departament (abans han d'acreditar-se, és clar). És una sort perquè els càlculs que

ha començat a fer el Vicerectorat demostren que som excedentaris. Cal remarcar un
aspecte negatiu de l’operació: la desaparició d'ajudants.
El vicerectorat de Professorat va fer arribar una estimació dels recursos de plantilla i
dels rendiments del departament. Era altament preocupant que el càlcul de tota la
plantilla pressupostada en funció del seu potencial docent màxim (8h/setm) donés una
xifra de 61 professors homologats. En canvi, per fer front al que declarem en els plans
docents en calien només 54 (7h. de dedicació a la setm). Si es tenia en compte
l’assignació real d’assignatures i la dimensió estàndard dels grups, els professors que
necessitàvem eren 47 (6 h/setm). En una entrevista amb el vicerector Marquet va quedar
clar que la situació del departament no es desvia gaire de la mitjana d'altres
departaments, que volen fer un tractament agregat dels recursos de personal
(Professorat+PAS) dels departaments, que la nostra recerca (teníem 72% de trams vius
el febrer del 2003, data d’aquesta estimació) pot compensar la desviació a la baixa de la
docència i que no tenim ingressos per convenis i facturació. De tota manera caldrà
començar a pensar aviat a ajustar la plantilla.
Han aparegut, com a desplegament de la LOU i amb la idea de complir els objectius de
la declaració de Bolonya, els projectes de decret de grau, màster i doctor, i
d’homologació de títols. Hi ha hagut una convocatòria de l'ANECA per a projectes de
reconversió a Bolonya que ha disparat moviments en totes direccions. Arriben rumors
que tot Espanya aposta per un grau de 4 anys (la UAB ho fa per 3). Pel que fa a Lletres,
el director va instar el degà que no es comprometés amb res sense consultar els
departaments (encara que els títols els organitzen les facultats). Carlos Sánchez, de
moment s'ha "afiliat" al grup encapçalat per la U. de Santiago (UB, UdG, Alacant,
Balears, Salamanca.), que sembla que té engegat un estudi de "reestructuració" de les
Filologies. S'ha reunit amb degans de Lletres a Almeria, on també va assistir en Pep
Nadal. El nostre departament ha rebut alguna invitació a sumar-se a d'altres (València...)
per demanar l’ajut ANECA a través de Facultats. De fet, el 3 d’abril la Teresa Cabré va
assistir a la reunió d'una Coordinadora d'estudis universitaris de Filologia Catalana, a
València, en la qual es va comparar la situació dels estudis de Filologia Catalana a les
diverses universitats i es va parlar de Bolonya (també, dels doctorats de qualitat, dels
atacs a la llengua al País Valencià, etc). No hem respost a les crides. Primer ens hem
d'aclarir nosaltres. En reunió dels Directors de Departament amb seu a Lletres amb el
degà, hem quedat que donaríem un primer paper amb idees el setembre/octubre sobre la
titulació de Filologia Catalana. Però l'important és atacar ja el tema –el tema més
important dels anys vinents. El nou equip de direccció hauria de proposar una comissió
ad hoc.
Finalment comenta que s'ha concedit una xarxa de Gramàtica Teòrica i que se n'ha
demanada una de literatura, que s'ha aconseguit un ajut de la Generalitat per poder tenir
dos becaris de literatura, que en Manuel Jorba i en Jordi Castellanos han estat nomenats
membres de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalana i que la Gemma Rigau
s'ha incorporat a l'Agència de Qualitat Universitària. La UAB s'ha sumat, a petició
nostra, al recurs de les universitats valencianes contra l'exclusió del títol de Filologia
Catalana dels títols que acrediten el coneixement del valencià. El rector ha vingut al
departament arran d'una queixa sobre les altes temperatures que s'han de suportar a
l'edifici B (bastant superiors a la màxima de 27°). Es farà un estudi del que pot costar
posar aire condicionat i és possible que se suavitzin les condicions de pagament per part
del rectorat.
Torn de paraules: la Carme Picallo comenta que els objectius del contracte-programa
difereixen de departament a departament i d'universitat a universitat i per tant els

resultats no són indicatius. Pel que fa a l'aire condicionat diu que no pot ser que el
departament hagi de pagar el 75% dels costos. La Maria Teresa Espinal afegeix que el
doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge ha obtingut un ajut IGSOG [COMPROVAR
SIGLA] per a dues beques i ajuts per a professors visitants. Pregunta si l'aire
condicionat es podria pagar gradualment. L'Enric Cassany respon que en l'estudi que es
farà es contemplarà com es podria fer el fraccionament.
Punt 3
El vicerector de professorat va decidir que sortirien a concurs, al juny, totes les places
estructurals (de plantilla) vacants. En el comunicat que contenia les seves instruccions
es deia (literalment): "hem decidit treure a concurs totes les places que estaven vacants:
hem d’anar posant ordre en aquest tema", encara que després sembla que no s'ha obligat
els departaments a fer concursos (això no hauria fet variar la proposta del departament).
En aquestes instruccions es deia, per assenyalar només el que ens afecta, que els Y2
vacants sortirien com a Ajudants LLUC (estudiants de doctorat que hagin superat totes
les matèries pròpies del títol de doctor). Es deia també que no es cobririen les vacants
amb contractes A2 (massa petits). Tal com es va informar per carta, les places de
Filologia Catalana són un Y2 (alliberat per P. Prieto), un A23 (ocupat per N. Martí), un
A33 (ocupat per R. Lluent), un A46 (recursos provinents de la baixa d'A. Cros, ocupats
per J. Mateu); i de Documentació, un A36 (F.J. Vega), un A33 (M.R. Montañà), un A34
(M. Ribera) i un A34 (M.P. Moreno). Cal dir que algunes d'aquestes places són bastant
especialitzades, com l'A33 de Filologia Catalana, per a Logopèdia, i un dels A36 de
Filologia Catalana, per ensenyar català a estrangers. Se'ns notifica que no podem
barrejar recursos estructurals amb recursos de reforç o substitució. Això vol dir que els
professors que completaven el seu contracte guanyat en concurs amb recursos de
substitució retornaran al seu contracte de plantilla. Això afecta els professors Ll.
Arguimbau, T. Barenys, E. Costa, A. Gavarró i T. Vallverdú. Naturalment, aquests
professors es podran presentar als concursos que traurem per cobrir les vacants. Si en
guanyen un, deixaran vacant la seva plaça i els recursos corresponents a aquesta seran
utilitzats durant un curs com a recursos de reforç o substitució. La Comissió Permanent
del Departament es va reunir i va considerar diverses possibilitats de la distribució dels
recursos en places o contractes. Després d'estudiar les necessitats derivades dels plans
docents dels curs 2003-2004, va aprovar la proposta que es va elevar al Vicerectorat de
Professorat. La proposta, que procura cobrir bé la docència vacant i no fer contractes
massa petits, és la següent: un A46, dos A36 i un A33 per a Filologia Catalana, i un
A36, dos A34 i un A33 per a Documentació. Es va renunciar a treure l'Y2. El cost
d'aquesta plaça, sumat al de la plaça d'associat ocupada per N. Martí, justifica la sortida
de dos associats A36. I encara sobren 1700 euros. Pel que fa a la plaça de Documentació
(D042703/D07930), es proposa que surti com a A33, d'acord amb les indicacions
rebudes del Vicerectorat. Amb els 1700 euros sobrants i 700 més que finalment ha
concedit el vicerectorat es pot mantenir el contracte actual A36 de la professora Barenys
(tenia un dels molt pocs contractes A26 consolidats que queden). Aquestes places van
ser aprovades per la Comissió de Professorat i convocades pel Consell de Govern el 18
de juny. Els concursos (públics) se celebraran el 15 o el 16 de juliol. La comissió per a
les places de Filologia Catalana estarà formada per Gemma Rigau, M. Teresa Espinal i
Montserrat Vilà (del Departament), i L. Pons i M. Rosa Lloret (de la UB). La comissió
per a les places de Documentació estarà formada per L. Fuentes, A. Gonzàlez, C. Rey,
M.M. Quesada i P. Cid. S'han d'aprovar també els criteris d'avaluació, que simplement
es proposa que siguin l'experiència docent i l'experiència investigadora. Si les

comissions tinguessin dubtes sobre el desplegament d'aquestes "experiències" s'hauria
d'acollir a allò que l'AQU disposa per a les places de lector i col·laborador.
Torn de paraules: no hi ha ni preguntes ni comentaris.
Punt 4
Es puntualitza que en aquest Consell només s'informarà sobre l'estat del pla docent.
L'aprovació es farà al setembre (es passa el document amb el pla docent). Es comenten
alguns punts: hi ha algunes persones que tenen sabàtic i en Jordi Castellanos té un
descàrrec per la Distinció; per aquesta raó algunes assignatures surten a sota de
l'encapçalament "sense determinar" o A-X1 i A-X2. La Caterina Hernàndez i en Joan
Mascaró tenen menys docència perquè demanen un permís. Finalment, en Josep Salom
fa menys crèdits perquè no es programarà l'assignatura Bases lingüístiques del text
jurídic a causa d'un malentès combinat amb un canvi de condicions en la programació
de les assignatures de campus. Al final del document del pla docent s'adjunta un còmput
homologat de la càrrega docent (sense comptar-hi ni el Doctorat ni el Pràcticum de
Ciències de l'Educació.
Torn de paraules: no hi ha ni preguntes ni comentaris, encara que al final del Consell es
demana si hi ha errors en el document que s'ha passat.
Punt 5
Es presenten els documents de tancament del pressupost del 2002 i el pressupost per al
2003.
Torn de paraules: en Sergi Balari demana si el descens espectacular en la partida de
fotocòpies per al 2003 és un error i se li contesta que no ho és, que s'ha baixat molt, en
part perquè s'ha fet un toc d'atenció a determinades persones i en part perquè hi ha més
fotocòpies que es carreguen a projectes. Finalment la M. Teresa Espinal pregunta si no
podríem invertir el romanent de tres milions en l'aire condicionat i l'Enric Cassany
contesta que es pot contemplar, encara que és bo que hi hagi un romanent per a
imprevistos.
S’aproven per assentiment el tancament del pressupost 2002 i el pressupost 2003.
Punt 6
No hi ha ni preguntes ni comentaris.

