Acta del Consell de Departament de Filologia Catalana
celebrat el 3 de juny de 2004
Aprovada a la sessió ordinària del Consell de Departament del 30 de juny del 2005
Hi assisteixen:

Argenter Giralt, Joan A.
Aulet Amela, Jaume
Balaguer Sancho, Josep M.
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulalia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Campillo Guajardo, Maria
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila Jordi
Castellanos Vila, Josep
Cid Leal, Pilar
Comellas García, Salvador
Espinal Farré, Teresa
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gallofré Virgili, Josepa
González Quesada, Alfons
Mascaró Altimiras, Joan
Panyella Farreres, Ramon
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Joseph
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellares, M. Josep
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Solà Pujols, Jaume
Teruel Planas, Elvira
Torrent Badia, Anna M.
Vall Solaz, Francesc Xavier
Vilà Santasusana, Montserrat
Paloma Sanllehí, David
Santamaría Roig, Núria
Casals Martorell, Daniel
Elordi Akordarrementeria, Jon
Faura Pujols, Neus
Lluent Vallet, Raquel
Macià Guilà, Jaume
Mateu Fontanals, Jaume
Vallverdú Albornà, Teresa
Serveto López, Maria Dolors
Danés Sala, Adriana
Gassol Bellet, Olívia

Marfany Simó, Marta
Mata Vigara, Meritxell
Parera Somolinos, Raquel
Pradas Caulín, Encarnación
Boix Vila, Magda
S’excusen:

Cros Alavedra, Anna
Jorba Jorba, Manuel
Martínez Gil, Victor
Pérez Vallverdú, Eulalia
Branchadell Gallo, Albert
Villalba Nicolau, Xavier
Gavarró Algueró, Anna
Martí Girbau, Núria
Massanell Massanelles, Mar
Moll Sodevila, Isabel
Muñoz Ramos, Isidre
Alemany Güell, Magda
Corredera Hidalgo, Maria
Jiménez Monteys, Àngels

No hi assisteixen:

Dolç Gastaldo, Mavi
Farreny Sistac, M. Dolors
Luna Batlle, Xavier
Martí Mainar, Joaquim
Melchor Muñoz, Vicent de
Segarra Neira, Mila
Jiménez López, Àngels
López Borrull, Alexandre
Aguiriano López de Armentia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Barenys de Lacha, Teresa
Brunat Majó, Gemma
Costa Bragulat, Esteve
Foguet Boreu, Francesc
Gómez Martín, Francesc Joseph
Hernández Nuviola, Caterina
López Chaves, Francesc M.
Molera Jordá, Mónica
Montaña Lacambra, M. Rosa
Moreno Navarro, Pilar
Paré Jiménez, Josep
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario
Prieto Vives, Pilar
Real Mercadal, Neus
Ribera Fuentes, Marc
Vega Cobo, F. Xavier
Real Artacho, Raquel
Real Puigdollers, Cristina
Aragonés Vázquez, Yolanda

Bernet Buendía, Maria José
Figueras Pareras, Cristina
Girona Martínez, Àngela
Maurel Gallardo, Christian
Robles Ciria, Núria
Sánchez Enríquez, Carme
Sanz alegre, Laura
Trigo Calderó, Ferran
Villalonga Bertos, M. Isabel
El Consell, en sessió extraordinària, es reuneix a les 10:30, en segona convocatòria, a
l’aula 502 de la Facultat de Filosofia i Lletres, i amb el quòrum prescrit pel Reglament
vigent (ie. més del 50 per cent dels membres, si s’ha de reformar el Reglament).
Ordre del dia:
1. Concurs d’accés a càtedra i convocatòria de places d’associat
2. Discussió i aprovació del nou Reglament del Departament de Filologia
Catalana

1. Concurs d’accés a càtedra i convocatòria de places d’associat
El Director informa, primer, sobre la convocatòria d’una plaça de catedràtic que el
Departament va sol·licitar el gener de 2003 per a la promoció de Titular d’Universitat
o Catedràtic d’Escola Universitària a Catedràtic d’Universitat. Explica que, tot i que
cap professor del Departament ha obtingut l’habilitació prèvia imprescindible per
concursar-hi, la plaça s’ha de convocar, bé que una sola vegada, ja que el procés
s’extingeix el gener de 2005. Proposa que s’aprovin (i) el perfil d’aquesta plaça
(Narrativa del segle XIX) i (ii) els noms dels professors que el Departament
proposarà com a membres del tribunal titular (Jordi Castellanos, en la presidència, i
Manuel Jorba) i suplent (Gemma Rigau, en la presidència, i Josep Murgades).
Joan Argenter demana que s’expliqui per què la plaça, si queda deserta, desapareixerà
a partir del gener de 2005. Enric Cassany detalla el procés des de l’origen i satisfà la
qüestió.
El Director informa, en segon lloc, sobre la convocatòria d’una plaça d’A36, vacant
corresponent a la plaça d’A26 que havia ocupat Josep Salom. Després proposa,
traslladant un acord de la Permanent del Consell, que s’aprovin (iii) el perfil de la
plaça (Llengua catalana: Estàndard escrit i Estàndard oral, i Taller d’expressió oral);
(iv) la composició de la Comissió que l’ha d’adjudicar (titulars: Elvira Teruel,
president, i Mila Segarra i Aurora Bel; suplents: Mavi Dolç, president, i Anna Bartra i
Jaume Martí); i (v) els criteris que aquesta Comissió haurà de tenir en compte (ie.
experiència docent en relació al perfil, recerca, altres mèrits).
Maria Teresa Espinal demana si cal aprovar o no els criteris (v), ja que creu que la
Comissió és sobirana. El secretari, Lluís Cabré, aclareix que el nou reglament de
contractació de la UAB exigeix que el Consell aprovi aquests criteris. Elvira Teruel fa

constar que aquesta plaça ve de la unitat de Ciències de la Comunicació i demana que
s’indiqui que aquest és el seu destí, amb independència de la docència actual,
migpartida entre Ciències de la Comunicació i Lletres. El Director respon que aquest
origen es reflecteix en la proposta de perfil (dues assignatures de Ciències de la
Comunicació i una de Lletres) i en la composició de la Comissió, i fa constar que no
es demanava indicació de destí en la documentació tramitada fins ara.
Totes les propostes del Director (i-v) s’aproven per assentiment.
2. Discussió i aprovació del nou Reglament del Departament de Filologia
Catalana
El Director explica el procés d’elaboració del nou Reglament: s’ha aplicat el
reglament marc; s’han recollit propostes enviades per membres del Consell; s’ha
discutit el redactat en diverses reunions de la Permanent del Consell (on hi ha
representació de totes les unitats i àrees de coneixement), ampliada amb la presència
de Jaume Aulet; s’ha distribuït el text resultant entre tots els membres del Consell per
tal que poguessin fer-hi esmenes; s’hi han incorporat correccions procedents del
Gabinet Jurídic; i s’hi han afegit les esmenes rebudes. Proposa que es discuteixin i se
sotmetin a votació tots aquells casos en què hi ha redactats alternatius abans de
procedir a l’aprovació del Reglament.
Joan Argenter pregunta sobre les esmenes rebudes i el consegüent temps de reflexió.
El Director respon que totes les esmenes han estat recollides. Maria Teresa Espinal
pregunta si es poden demanar aclariments sobre articles ja fixats en un únic redactat.
El Director diu que sí. S’acorda deixar aquesta qüestió per a després de les votacions.
Article 1. Sobre la denominació del Departament.
Jordi Castellanos es mostra a favor del nom actual (Filologia Catalana: opció A)
perquè representa el Departament; argumenta també que l’àrea de Biblioteconomia i
Documentació hi està encaixada encara de manera provisional i que no tots els
professors de l’àrea de Lingüística General pertanyen al Departament.
Alfons González es declara a favor d’una denominació que esmenti les tres àrees de
coneixement (opció B) i recorda que Biblioteconomia i Documentació ja fa deu anys
que pertany al Departament. Joan Argenter també es mostra a favor d’aquesta opció.
Tots dos remeten al redactat del reglament marc. El secretari llegeix aquest punt del
reglament marc: la denominació, per defecte, ha de recollir el noms de totes les àrees,
efectivament, però el Consell pot proposar un nomdiferent. Això permet que hi hagi
hagut, com és el cas, dues propostes.
Joan Mascaró es mostra a favor del nom actual, per simplicitat: no n’hi ha cap que
englobi coneixements tan diversos. Enric Cassany també dóna suport al nom actual, i
recorda que el Reglament es pot reformar: en el futur es podrien proposar noms
diferents a l’alternativa que ara tenim; la relació entre Biblioteconomia i
Documentació i el Departament —segueix dient—s’hauria de consolidar i fer més
estreta, però els problemes de fons, en tot cas, no es resoldran discutint l’article 1.

Maria Josep Recoder lamenta que es dubti de la implicació de Biblioteconomia i
Documentació en el Departament, i recorda que aquesta àrea ha crescut molt d’ençà
que s’hi va incorporar. Joan Argenter li fa costat: tothom s’integra al Departament
amb la millor intenció; en això, no hi ha lloc per a distincions.
Votació. Resultat: opció A (37 vots a favor); opció B (6 vots a favor); 3 abstencions.
Article 42. Sobre la periodicitat de la memòria d’activitats.
Jordi Castellanos considera que és millor una memòria anual (opció A) que no una
cada tres anys (opció B): és més fàcil recollir dades immediates i és més útil tenir la
memòria sempre actualitzada. Teresa Cabré també ho creu així i recorda que hi ha
recursos de caràcter anual. Maria Teresa Espinal fa avinent que totes les institucions
presenten memòries anuals. Enric Cassany pregunta sobre el format: les dades haurien
de ser permanentment accessibles. El Director respon que s’haurà d’intentar tenir-les
sempre a la pàgina web del Departament; el sistema Fènix no va prou bé.
Votació. Resultat: opció A (39); opció B (1); 6 abstencions.
Article 5.1 Sobre l’ordre d’enumeració de les àrees de coneixement
Maria Josep Recoder intervé per retirar l’opció B (ordre alfabètic), atès el resultat de
la votació de l’article 1 (supra).
Resta l’opció A (Filologia Catalana, Lingüística General, Biblioteconomia i
Documentació). Joan Argenter demana que es faci la votació tanmateix.
Votació. Resultat: opció A (36); opció B (retirada); 4 abstencions.
Article 9. Sobre la representació dels estudiants al Consell
Eulàlia Bonet es declara en contra de l’opció B (ie. distribució de la representació dels
estudiants segons les llicenciatures del Departament): obligaria els estudiants
d’Humanitats a participar en molts Consells diferents. Jaume Aulet precisa: les
llicenciatures no pertanyen als departaments; el redactat de l’opció B, doncs, és
incorrecte; és millor deixar que els estudiants s’organitzin sols i no definir la
distribució de la seva representació (opció A).
Votació. Resultat: opció A (34); opció B (3); 3 abstencions.
Article 11. Sobre la periodicitat de les sessions ordinàries del Consell
No es discuteix ni l’opció A (dos cops l’any) ni la B (un cop l’any).
Votació. Resultat: opció A (9); opció B (20); 8 abstencions.
Article 13.1. Sobre l’esment a les competències de la Comissió Executiva.
L’opció A no hi fa referència. L’opció B precisa que les competències de la
Comissión Executiva són les que li delegui el Consell de Departament.

Jaume Aulet argumenta que l’opció B és redundant: les competències ja s’esmenten
més avall (article 13.3). Enric Cassany fa notar que el redactat de B es presta a
malinterpretació. Joan Mascaró observa que aquest redactat, en tot cas, fóra
incomplet.
Votació. Resultat: opció A (34); opció B (0); 4 abstencions.
Article 13.2. Sobre part de la composició de la Comissió Executiva
L’opció A diu que en seran membres el director i el secretari. L’opció B ho amplia: el
director i l’equip de direcció.
Joan Mascaró defensa l’opció B: és bo que tots els membres de l’equip aportin
informació de la respectiva àrea de gestió.
Votació. Resultat: opció A (3); opció B (30); 5 abstencions.
Article 13.3. Sobre una competència de la Comissió Executiva
L’opció A diu que la Comissió Executiva ha de “proposar la distribució dels recursos
de professorat en funció de les necessitats docents”. L’opció B hi afegeix: “per a cada
àrea de coneixement”.
Joan Mascaró demana que s’aclareixi el sentit de l’opció B. Maria-Josep Recoder
comunica que la persona que va proposar l’esmena no hi és. Jordi Castellanos creu
que aquest afegit és innecessari.
Votació. Resultat: opció A (34); opció B (3); 2 abstencions.
Article 23.2. Sobre la durada del mandat de les coordinadores i coordinadors d’unitat
El secretari explica que l’opció A (tres anys) permet que coincideixin els mandats dels
coordinadors d’unitat (membres nats de la Comissió Executiva) amb el del Director.
Margarida Bassols recorda que els coordinadors també s’han d’ajustar a la dinàmica
de les respectives facultats, i demana si el mandat dels degans també serà de tres anys
a partir d’ara. Jaume Aulet diu que sí, i es manifesta en contra de l’opció B (d’un a
tres anys).
Votació. Resultat: opció A (8); opció B (15); 16 abstencions.

Acabades les votacions, s’obre un torn de paraules per acollir preguntes i
observacions sobre aspectes del nou Reglament no sotmesos a votació.
Article 3, a).
Teresa Cabré observa que no es fa esment als Investigadors Vinculats a la Universitat.
S’acorda incloure’ls com a membres del Consell, prèvia consulta al Gabinet Jurídic, ja
que aquest redactat procedeix dels Estatuts de la UAB.

Article 3, c).
Maria Teresa Espinal considera que el redactat és ambigu: no estableix el procediment
d’adscripció dels estudiants de primer i segon cicle. S’acorda que aquesta
especificació es discutirà en un futur Consell.
Article 4.1.
Maria Teresa Espinal demana que s’expliqui per quina raó s’ha afegit el punt m) a la
llista de funcions establerta pel reglament marc. Teresa Cabré: la necessitat de
“promoure contactes amb l’educació secundària” s’ha manifestat repetidament en
anteriors consells. Anna Bartra observa una incorrecció gramatical en el redactat, i
s’accepta la correcció.
Article 5.1.
Maria Teresa Espinal pregunta sobre el sentit del terme ‘especialitats’. El secretari
explica que, d’acord amb els Estatuts de la UAB, aquesta és la denominació
equivalent a àrees de coneixement en el cas dels professors contractats (lectors, etc.)
no funcionaris.
Article 5.3.
Eulàlia Bonet observa que el redactat no preveu el cas de professors amb docència
partida al cinquanta per cent entre dues unitats. S’acorda que aquesta especificació es
discutirà en un futur Consell.
Article 10.
Anna Bartra demana per què el Consell només ‘supervisa’ el Pla docent. El secretari
explica que el Consell no té la potestat d’aprovar-lo.
Article 12.
Joan Mascaró fa notar les deficiències d’un acord pres per majoria simple: es podria
donar el cas que s’aprovés alguna proposta amb un sol vot favorable i la resta
abstencions. S’acorda discutir la qüestió en un futur Consell.

Article 13.2.
Maria Teresa Espinal demana que s’expliqui per què hi ha dos representants de l’àrea
Filologia Catalana a la Comissió Executiva i no un, i sol·licita que consti, en tot cas,
que no hi ha paritat amb les altres dues àrees de coneixement. Eulàlia Bonet: hi ha dos
representants perquè Filologia Catalana agrupa molts més professors. Jaume Aulet:
els dos representants donen veu als professors de llengua i literatura, respectivament.

Acabat aquest torn d’intervencions, es procedeix a la votació per aprovar el nou
Reglament. Maria Teresa Espinal demana quòrum (ie. 42 membres presents o més).
Resultat de la votació: 39 vots a favor, 4 vots en contra i cap abstenció.
El nou Reglament del Departament queda aprovat pel Consell. S’aixeca la sessió.

