ACTA DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
CELEBRAT EL 9 DE SETEMBRE DEL 2003
Aprovada a la sessió ordinària del Consell de Departament del 3 de juny del 2004

Hi assisteixen:

Argenter Giralt, Joan A.
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Luís
Campillo Guajardo, Maria
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep Anton
Cros Alavedra, Anna
Farreny Sistac, M. Dolors
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gallofré Virgili, Josepa
González Quesada, Alfons
Jorba Jorba, Manuel
Luna Batlle, Xavier
Martí Mainar, Joaquim
Martínez Gil, Victor
Mascaró Altimiras, Joan
Panyella Farreres, Ramon
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellares, M. Josep
Rigau Oliver, Gemma
Solà Pujols, Jaume
Teruel Planas, Elvira
Vall Solaz, Francesc Xavier
Vilà Santasusana, Montserrat
López Borrull, Alexandre
Santamaria Roig, Núria
Villalba Nicolau, Xavier
Barenys de Lacha, Teresa
Brunat Majó, Gemma
Elordi Akordarrementeria, Jon
Gavarró Algueró, Anna
Lluent Vallet, Raquel
Martí Girbau, Núria
Mateu Fontanals, Jaume
Prieto Vives, Pilar
Serveto López, Maria Dolors
Boix Vila, Magda
Carreras Aubet, Anna

S'excusen:

Aulet Amela, Jaume
Cid Leal, Pilar
Comellas Garcia, Salvador
Espinal Farré, Teresa
Pérez Valverdú, Eulàlia
Picallo Soler, Carme
Rico Busquets, Albert
Torrent Badia, Anna M.
Branchadell Gallo, Albert
Jiménez López, Àngels
López Chaves, Francesc M.
Paré Jiménez, Josep
Real Mercadal, Neus
Danès Sala, Adriana
Frigolé Arpa, Laia
Gassol Bellet, Olívia
Alemany Güell, Magda
Corredera Hidalgo, Maria
Giménez Monteys, Àngels

No hi assisteixen:

Balaguer Sancho, Josep M.
Bassols Puig, Margarida
Dolç Gastaldo, Mavi
Melchor Muñoz, Vicent de
Perpinyà Morera, Remei
Segarra Neira, Mila
Paloma Sanllehí, David
Arguimbau Vivo, Llorenç
Badia Capdevila, Ignasi
Casals Martorell, Daniel
Costa Bragulat, Esteve
Faura Pujol, Neus
Hernández Nubiola, Caterina
Montaña Lacambra, M. Rosa
Moreno Navarro, Pilar
Muñoz Ramos, Isidre
Pérez Gutiérrez, Mario
Rallo Fabra, Lucrecia
Ribera Fuentes, Marc
Salom Ges, Joseph
Vallverdú Albornà, Teresa
Vega Cobo, F. Xavier
Aragonés Vázquez, Yolanda
Bernet Buendía, Maria José
Figueras Pareras, Cristina
Girona Martínez, Àngela
Mauriel Gallardo, Christian
Robles Ciria, Núria

Sánchez Enríquez, Carme
Sanz Alegre, Laura
Trigo Calderó, Ferran
Villalonga Bertos, M. Isabel
La reunió comença, en segona convocatòria, a les 10.30h a la Sala de Graus de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta del Consell anterior
2. Informe del director
3. Aprovació del Pla Docent 2003-2004
4. Elecció del director del Departament
5. Torn obert de paraules
Punt 1
Els professors Jordi Castellanos i Manuel Jorba aclareixen que han estat escollits
membres de la Secció Historicoarqueològica de l'IEC, no pas de la Secció Filològica.
Amb aquesta esmena s'aprova l'acta del Consell del 30 de juny del 2003.
Punt 2
El cap de Departament, Enric Cassany, diu que no farà un informe pròpiament dit
perquè en va fer un d'exhaustiu a l'últim Consell de Departament, just abans de les
vacances, i des d'aleshores pràcticament res no ha canviat. Esmenta alguns dels
problemes de fons que afecten el Departament. Un d'aquests és la crisi de la titulació de
Filologia Catalana (per al curs 2003-2004 de moment només hi ha 14 matriculats); s'ha
observat, per exemple, que algunes persones que s'havien interessat per la titulació
acaben decantant-se per altres estudis, generalment més aplicats. Afegeix que la
Margarida Bassols ha remarcat que l'aplicació dels acords de Bolonya pot afectar
seriosament els cursos impartits pel Departament en facultats com Ciències de la
Comunicació. A continuació agraeix la col·laboració, durant aquests dos anys i mig,
dels altres membres de l'equip de direcció: Josep M. Balaguer, Margarida Bassols,
Eulàlia Bonet i Gemma Rigau. També agraeix la col·laboració amb les diverses unitats
del Departament, que han participat en decisions clau, la col·laboració de la Comissió de
Programació Docent, que ha servit per a fer intercanvis d'impressions entre diversos
grups docents i que espera que pugui continuar fent feina en el futur, la participació de
persones concretes en encàrrecs concrets (la Teresa Cabré i en Josep Pujol van fer
propostes per a la pàgina web, que s'està canviant, i la Teresa Cabré va participar en una
reunió a València dels departaments de Filologia Catalana). Fa també un agraïment al
nou Coordinador de la Tiulació de Filologia Catalana, Xavier Vall, i al nou Cap d'Unitat
de Filologia Catalana, Lluís Cabré, que ja ha tingut molta feina amb la coordinació dels
plans docents del Departament per al curs 2003-2004. Finalment, agraeix la dedicació
de les persones que van participar en les comissions per al concursos de professorat
contractat que es van fer al juliol; les persones seleccionades van ser: Cristina
Aguiriano. Pilar Moreno, Marc Ribera, Xavier Vega (Documentació) i Anna Gavarró,
Raquel Lluent, Núria Martí, Jaume Mateu (Filologia Catalana) Pel que fa a qüestions
estratègiques pendents, esmenta la preocupació per l'aplicació dels acords de Bolonya
en els aspectes que afecten el Departament, un tema en el qual creu que ens haurem de
posar tots plegats i ben ràpidament, perquè si no ens ho trobarem tot fet. Creu, per
exemple, que ens hauríem de posar en contacte amb la Universitat de Barcelona per

mirar de posar-nos d'acord. També opina que el fet de tenir algunes persones del
Departament en càrrecs rellevants (esmenta com a exemple la degana de Ciències de
l'Educació, Anna Cros) ens pot beneficiar. Per acabar, demana disculpes per si algú s'ha
sentit perjudicat d'alguna manera durant aquest mandat. En un afegitó posterior,
esmenta el tema de l'aire condicionat: s'han aconseguit canviar les condicions de
pagament i ara només caldrà pagar el 50% de la inversió (no el 75%) i es podrà fer en 8
anys (no en 5); caldrà demanar un altre pressupost, més barat. Calcula que caldrà
dedicar aproximadament un 8% del pressupost del Departament a aquesta despesa.
Torn de paraules: en Joan A. Argenter demana quants estudiants opten per fer Filologia
Catalana a tot Catalunya i se li contesta que uns 50 o 60.
Punt 3
L'Enric Cassany comenta que el pla docent del 2003-3004 ha tingut moltes incidències,
inclosos els concursos. Passa la paraula a en Lluís Cabré, el qual esmenta que ell i els
caps d'unitat han hagut de fer molta feina, agraeix la col·laboració de tots els afectats i
comenta que el pla docent que s'ha distribuït és probable que contingui alguns errors.
Comenta el que hi ha de nou respecte a la informació que es va passar durant l'últim
Consell: (a) ja s'han fet els contractes fruit dels concursos (4 de Documentació i 4 de
Filologia Catalana); (b) s'han incorporat els substituts, alguns dels quals es necessiten a
causa dels sabàtics (Maria Campillo, Enric Cassany, Dolors Farreny, Xavier Luna) i de
la distinció d'en Jordi Castellanos: Daniel Casals, Francesc Foguet, Francesc Xavier
Gómez, Jaume Macià, Isabel Clara Moll, Pep Paré; (c) s'han actualitzat els càrrecs,
deixant de banda, òbviament, els que es derivin del punt 4 de l'ordre del dia; (d) s'han
incorporat els crèdits que fan a la facultat alguns professors de Ciències de l'Educació,
els crèdits per direcció de tesi i els crèdits de cursos de doctorat. No s'hi han incorporat
les reduccions i possibles substitucions que es puguin derivar del punt 4 de l'ordre del
dia, la substitució, molt recent, per a en Joan A. Argenter (que té una reducció de
docència subvencionada per l'IEC amb un A4 3); no s’hi ha inclòs un full amb la
càrrega real per professor i altres informacions que constitueixen una radiografia del
Departament, en la qual queden reflectides unes quantes incongruències (per exemple
l'alta quantitat de personal contractat, incloent-hi substituts, respecte a funcionaris, una
quantitat que encara creix més a causa de tota mena d'incidències). Creu que caldria
evitar al màxim els canvis constants, que ofereixen una imatge negativa del
Departament, que és excedentari sobre el paper. Esmenta com a exemple els permisos
de paternitat sorgits molt a última hora, que suposen una substitució sense recursos, que
es podria racionalitzar més si es poguessin preveure amb més antel·lació.
Torn de paraules: només hi ha una intervenció de la Lali Fuentes, que esmenta alguns
errors poc transcendents en la docència de Documentació.
S'aprova el pla docent corresponent al curs 2003-2004.
Punt 4
L'Enric Cassany recorda que En Daniel Recasens va formalitzar la candidatura al juliol i
recorda també que s'havia acordat que el mandat duraria dos anys, no tres com
estableixen els nous estatuts de la UAB, que encara no són vigents. Abans de passar la
paraula a en Daniel Recasens, llegeix l'article 11 del Reglament del Departament de
Filologia Catalana: “Per a l’elecció del director, per a la renovació i per a la reforma del
Reglament, els acords es prendran per majoria absoluta i caldrà que hi sigui present el
60 per cent dels membres en la primera convocatòria i més del 50 per cent en la segona
convocatòria. Per a l’elecció del director serà possible una segona volta, en la qual

només s’exigirà majoria simple.” Queda clar que ens trobem en la segona convocatòria i
que només caldrà que tingui majoria simple per sortir elegit.
En Daniel Recasens comença dient que es va presentar perquè no hi havia cap altre
candidat i perquè creia que ja li tocava. Introdueix les altres persones que formarien
l'equip en cas de sortir votat. Parla primer de dues persones que ja tenen un càrrec
actualment: en Xavier Vall, Coordinador de Filologia Catalana, que no formaria part de
l'equip però que hi col·laboraria estretament sobretot en les qüestions relacionades amb
l'aplicació dels acords de Bolonya, i en Lluís Cabré, cap d’unitat de Lletres, que sí que
formaria part de l'equip, com a secretari, i continuaria fent les tasques de coordinació
dels plans docents. També s'afegiria a l'equip la Teresa Cabré, professora de llengua
(contràriament a les dues persones esmentades anteriorment), que treballaria activament
en el tema de Bolonya. L'equip, per tant, seria reduït. En canvi, opina que el Consell
Permanent, en què participen tots els caps d'unitat, hauria de tenir un paper més actiu,
amb reunions més freqüents. Creu que aquesta opció és millor que no pas tenir un sol
representant d'alguna unitat que no sigui Lletres, entre altres coses perquè no seria gaire
representatiu. A continuació destaca alguns dels temes que el nou equip haurà d'abordar:
(a) l'adequació dels plans d'estudis a Bolonya, que comportarà la creació immediata d'un
grup de treball que es pugui coordinar amb grups similars d'altres universitats (la
tendència actual del nostre equip de deganat és refondre les filologies); (b) la millora
d'infraestructures i equipaments, amb la instal·lació de l'aire condicionat o l'adquisició
de llibres (esmenta que en els dos últims anys ha estat pràcticament impossible adquirir
llibres de lingüística); (c) l'actualització de la pàgina web del departament, sobre la qual
la Magda Alemany està treballant (ella diu que la qüestió de la intranet estarà resolta
cap a l'octubre); (d) l'elaboració d'un nou reglament del Departament, quan s'hagin
aprovat definitivament els estatuts.
Torn de paraules: l'Anna Cros demana que quan es parla de Bolonya es pensi en totes
les titulacions en què intervé el Departament, i afegeix que també cal pensar en les altres
unitats quan es parla d'infraestructures. L'Enric Cassany contesta que, pel que fa a l'aire
condicionat, s'ha ajudat la FTI, que tenia un projecte de posar-ne a tota la facultat i
demanava ajuda als departaments; creu que també caldrà ajudar altres unitats de manera
similar. La Lali Fuentes demana quina mena de lligam es pot establir entre
Documentació i l'equip de direcció i, respecte a Bolonya, notifica que totes les
titulacions d'Espanya de Documentació s'han posat d'acord sobre la titulació i han
obtingut un dels ajuts del Ministeri. Respecte a la pregunta, en Daniel Recasens contesta
que quan parlava del Consell Permanent no es referia només a la participació de les
diverses unitats i que evidentment s'hi havien de sentir inclosos. La M. José Recoder
comenta que el discurs d'en Daniel Recasens ha quedat molt centrat en la facultat de
Lletres, lamenta que no hagi fet cap visita prèvia a les altres unitats i afegeix que l'àrea
de Documentació tindrà moltes despeses (mobiliari, connexions) arran d'un canvi
d'ubicació i demana que el Departament col·labori en les despeses; finalment diu que
tant els estudiants Erasmus com els de doctorat que vénen de fora reclamen que les
classes es facin en castellà i creu que s'hi hauria de fer alguna cosa. L'Enric Cassany
contesta que l'equip de govern de la UAB està molt preocupat per aquest tema i que
s'han d'estudiar possibles solucions. La Teresa Cabré fa una petita precisió a un
comentari d'en Daniel Recasens i aclareix que els dos últims anys ens han denegat els
ajuts per comprar llibres de lingüística però que s'han pogut comprar llibres amb el
pressupost del Departament. Per acabar en Xavier Villalba demana que es posi una mica
més d'interès en la titulació d'Humanitats, que tenim bastant desatesa.
Es passa a la votació, amb el següent resultat:

Vots emesos:
Vots vàlids:

53 (9 dels quals són per correu)
52

A favor de la candidatura de Daniel Recasens:
En contra de la candidatura de Daniel Recasens:
Vots en blanc:

36 (6 dels quals, per correu)
9
7 (3 dels quals, per correu)

Queda per tant elegida la candidatura presentada per Daniel Recasens a la Direcció del
Departament per als pròxims dos anys.
Punt 5
En Jordi Castellanos fa un agraïment a l'equip sortint i valora positivament la pau i la
tranquil·litat que s'ha intentat mantenir a l'hora de resoldre els problemes; felicita l'equip
entrant i demana que mirin de seguir en aquesta mateixa línia. La Lali Fuentes s'afegeix
a les felicitacions d'en Jordi Castellanos i demana si se li respectarà el sabàtic que li
hauria tocat aquest any però al qual va renunciar per l'excés de gent que el demanava.
L'Enric Cassany li aclaraeix que els sabàtics concedits però "no gastats" tenen prioritat
el curs següent. El director sortint tanca la reunió dient que agraeix la pau que hi ha
hagut però demana que no es confongui la pau amb la pau del cementiri.

