Acta provisional del Consell de Departament de Filologia Catalana
celebrat el 28 de juny de 2004

Hi assisteixen:

Argenter Giralt, Joan A.
Aulet Amela, Jaume
Balaguer Sancho, Josep M.
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Josep A.
Comelles, García, Salvador
Cros Alavedra, Anna
Espinal Farré, Teresa
Gallofré Virgili, Josepa
Jorba, Jorba, Manuel
Martí Mainar, Joaquim
Martínez Gil, Víctor
Mascaró Altimiras, Joan
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Rigau Oliver, Gemma
Segarra Neira, Mila
Solà Pujols, Jaume
Torrent Badia, Anna M.
Vall Solaz, Francesc Xavier
Branchadell Gallo, Albert
Paloma Sanllehí, David
Brunat Majó, Gemma
Casals Martorell, Daniel
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
Martí Girbau, Núria
Mateu Fontanals, Jaume
Serveto López, Maria Dolors
Pradas Caulin, Encarnación

S’excusen:

Balari Ravera, Sergi
Castellanos Vila, Jordi
Fuentes Pujol, Eulàlia
González Quesada, Alfons
Recorder Sellares, M. Josep
Rico Busquets, Albert
Teruel Planas, Elvira
Vilà Santasusana, Montserrat

Santamaria Roig, Núria
Villalba Nicolau, Xavier
Faura Pujol, Neus
Lluent Vallet, Raquel
López Chaves, Francesc M.
Macià Guilà, Jaume
Massanell Messalles, Mar
Moll soldevila, Isabel
Muñoz Ramos, Isidre
Real Mercadal, Neus
Alemany Güell, Magda
Corredera Hidalgo, Maria
Giménez Monteys, Àngels
Riera Llop, Cristina
Ynglés Nogués, Maria Teresa

No hi assisteixen:

Campillo Guajardo, Maria
Cid Leal, Pilar
Dolç Gastaldo, Mavi
Farreny Sistac, M. Dolors
Luna Batlle, Xavier
Melchor Muñoz, Vicent de
Panyella Farreres, Ramon
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Picallo, Soler, Carme
Jiménez López, Àngels
López Burrull, Alexandre
Aguiriano López de Armentia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Barenys de Lacha, Teresa
Costa Bragulat, Esteve
Elordi Akordarrementeria, Jon
Gómez Martín, Francersc Josep
Hernández Nubiola, Caterina
Molera Jordà, Mònica
Montaña Lacambra, M. Rosa
Moreno Navarro, Pilar
Paré Jiménez, Josep
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario
Prieto Vives, Pilar
Ribera Fuentes, Marc
Vallverdú Albornà, Teresa
Vega Cobo, F. Xavier
Danés Sala, Adriana
Gassol Bellet, Olivia
Marfany Simó, Marta
Mata Vigara, Meritxell
Parera Somolinos, Raquel

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. Isable

El Consell, en sessió ordinària, es reuneix a les 10:30, en segona convocatòria, a
l’aula 113 de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb el quòrum prescrit.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de les actes dels Consells anteriors
Informe del Director
Presentació del Pla Docent 2004-05
Convocatòria d’una plaça d’agregat
Nous programes de postgrau i doctorat
Pressupost 2004 i tancament de l’activitat econòmica 2003
Torn obert de paraules

1. Aprovació de les actes dels Consells anteriors
Joan Argenter demana que s’incorpori a l’acta del Consell celebrat el 3 de juny de
2004 la precisió dels seus arguments a propòsit de l’article 1 del nou Reglament.
S’accepta l’esmena al redactat de l’acta.
S’aproven les dues actes per assentiment.
2. Informe del Director
El Director, Daniel Recasens, fa balanç del seu mandat durant el curs acadèmic 200304.
Esmenta, en primer lloc, la feina invertida en la promoció de la titulació de Filologia
Catalana. S’ha constituït una Comissió ad hoc; s’ha produït un díptic; s’ha reformat la
pàgina web; s’ha actuat al Saló de l’Ensenyament; s’han establert contactes amb
l’educació secundària.
Agraeix, després, la feina dels coordinadors Erasmus (Lluís Cabré i Víctor Martínez) i
recorda el volum considerable d’aquesta activitat: han augmentat els convenis i el
nombre d’estudiants estrangers acollits pel Departament.

Felicita també els coordinadors del Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística
(Margarida Bassols i Albert Branchadell) pels bons resultats obtinguts, reflectits en
les enquestes dels estudiants, el nombre de convenis establerts i la pàgina web. Fa
notar la necessitat d’una entente cordiale entre els coordinadors i el tècnic responsable
de la qüestió informàtica, depenent de l’Administració de Centre, i s’ofereix a fer-hi
un paper de mitjancer.
A continuació, transmet al Consell la congratulació que ha rebut, d’instàncies
superiors, per l’alt percentatge d’acompliment del Contracte Programa de l’exercici
2001-03 (un 85%) i el bon rendiment del Departament en general. En aquest segon
sentit, destaquen positivament alguns indicadors superiors a la mitjana de la UAB (7.2
h. setmanals per professor; 77% d’èxit en la sol·licitud de trams d’investigació, dits
‘trams vius’) i la bona oferta de doctorats. La recerca —segueix dient— s’avalua
positivament dins de l’àmbit de Lletres, però no fa bon paper si ens comparem amb
els Departaments de Ciències. El pitjor indicador és el de convenis externs. Insisteix,
finalment, en la necessitat d’aconseguir doctorats amb menció de qualitat i en la
conveniència de seguir promocionant la titulació de Filologia Catalana, objectius del
nou Contracte Programa.
Quant al professorat, el Director recorda, en primer lloc, que el canvi de govern a
l’Estat implicarà modificacions subtancials en el sistema d’habilitacions. Fa un repàs,
després, de la situació contractual dels qui opten a acreditacions: Xavier Villalba ja és
lector; David Paloma ha obtingut l’acreditació de recerca per passar a ser lector;
Albert Branchadell i Anna Gavarró han obtingut l’acreditació de recerca avançada
(AQU) que permet optar a una plaça d’agregat. En el capítol d’associats, explica que
s’ha aconseguit dignificar la plaça de Logopèdia ocupada per Raquel Lluent (passa
d’un A33 a un A36). Avança, a continuació, el punt 4 de l’ordre del dia: al
Departament li ha correspost una de les tres places d’agregat, finançades amb el
programa Serra Húnter, que es convocaran el pròxim setembre dins del domini
d’Humanitats. Anuncia, per acabar, que hi haurà dos sabàtics per al curs 2004-05
(Teresa Cabré, de Lletres, i Eulàlia Fuentes, de Biblioteconomia i Documentació, que
el comença el segon semestre de l’any acadèmic).
Informant sobre docència, el Director recorda que les urgències previstes a l’inici de
curs a propòsit de la convergència europea s’han evaporat: l’ANECA no va concedir
l’ajut per a l’estudi de la reforma de les filologies, i el canvi de govern a l’Estat marca
un compàs d’espera. Tanmateix, el canvi de govern a la Generalitat ha impulsat un
procediment alternatiu per a l’homologació de títols propis (tres anys) amb algunes
universitats europees. La UAB s’hi ha acollit; en l’àmbit de Lletres ja hi treballen les
titulacions de Geografia i Humanitats. També fa constar que el Departament ha lluitat
amb èxit per tal que el nou sistema de dobles titulacions fos paritari: a partir del
pròxim curs, Filologia Catalana es creuarà, en les dues direccions, amb les altres
Filologies (Anglesa, Francesa i Hispànica). Per acabar, explica que, a instàncies del
Deganat de Lletres, el curs 2004-05 veurà la implantació al Departament d’un sistema
de tutories que garanteixi el seguiment de l’estudiant a partir del seu ingrés.
Tocant qüestions d’economia, el Director explica el resultat positiu de les
negociacions per a la instal.lació d’aire acondicionat a l’edifici de les Filologies.
Anuncia també un acord de l’equip de direcció: augmenta la partida destinada a la
compra de llibres (d’acord amb un compromís anunciat en la presa de possessió) i

s’incentiva la participació en congressos dels professors no adscrits a cap projecte
d’investigació. Finalment, anuncia que el nou edifici de Lletres, vella reivindicació de
la Facultat, no es farà: el Rectorat, però, s’ha compromès a destinar una inversió
equivalent en la remodelació d’espais existents (ie. es construirà un segon pis en
algunes ales). Les obres començaran el gener de 2005.
3. Presentació del Pla Docent 2004-05
El cap d’unitat de Lletres, Lluís Cabré, presenta un informe detallat de les activitats de
promoció de la titulació Filologia Catalana, encapçalades per Xavier Vall: tenen
incidència indirecta en el Pla Docent. S’ha constituït una comissió que ha elaborat
unes bases d’actuació; agraeix especialment la contribució de Jaume Macià. N’ha
sortit un díptic, distribuït al Saló de l’Ensenyament, que enguany ha comptat amb la
participació d’una becària de Filologia Catalana. Josep Pujol s’ha encarregat de la
Jornada de Portes Obertes. També s’ha portat a terme una ampliació de la pàgina web
del Departament (Futurs estudiants), gràcies a l’esforç d’Eulàlia Bonet i Josep Pujol:
consta en acta l’agraïment i la conveniència que aquest encàrrec (coordinador de
pàgina web) i el de coordinador Erasmus en el futur tinguin alguna compensació. (Es
convida els membres del Consell a visitar l’espai i a col·laborar-hi; també s’observa
que la nostra pàgina no té intranet, i això ocasiona algun problema.) Aquesta
iniciativa ha arribat als usuaris: s’ha enviat una carta personalitzada a tots els
possibles futurs estudiants. Finalment, el cap d’unitat informa de les gestions (a càrrec
de Jordi Aulet i Jordi Castellanos) que han portat a la presentació d’un document
sobre la presència de la llengua i la literatura catalanes a l’ensenyament secundari.
Intervé Jaume Aulet: el document és fruit de reunions amb professors de secundària i
representants de diverses universitats; s’ha presentat a la Conselleria, però l’acollida
no ha estat millor que en temps passats; s’intentarà elevar l’informe al Conseller en
Cap.
El cap d’unitat de Lletres (en nom del coordinador de Filologia Catalana i dels altres
caps d’unitat) presenta el Pla Docent. Indica que hi ha errors, ja advertits, en l’àrea de
Biblioteconomia i Documentació. Els canvis d’última hora en aquesta àrea han
generat altres errors deguts als misteris de la informàtica. L’error comú a les
dedicacions de Margarida Bassols i Anna M. Torrent s’ha identificat i es corregira ben
aviat.
A continuació, informa sobre els moviments de l’oferta docent. Felicita la unitat de
Ciències de la Comunicació (perquè s’han substituït els dos grups suprimits per dues
assignatures de campus), la de Traducció i Interpretació (perquè ha creat dos grups
nous, absorbint-ne l’escreix docent) i la de Lletres (perquè, sotmesa a una reducció
d’estudiants, hi ha respost amb imaginació, particularment creant una assignatura de
campus per als estudiants de Ciències, a càrrec de Xavier Villalba).
La docència a determinar (42 crèdits) dependrà de la plaça A36 que es convocarà el
juliol, el resultat de la qual condiciona la contractació de substituts.
Pel que fa a professorat, s’han de comptar els sabàtics de Teresa Cabré i Eulàlia
Fuentes (supra). Raquel Lluent dobla la docència a Logopèdia (supra). Es preveu la
reincorporació de Vicent de Melchor, després de dos cursos de baixa: la seva

dedicació, inferior al mínim establert, es mantindrà aquest any i prou. Hi ha possibles
substitucions a la vista (eg. la reducció de la docència de Joan Argenter).
Finalment, el cap d’unitat de Lletres presenta una estimació de la distribució de la
docència per unitats, prou homogènia. Fa notar alguns casos d’acumulació excessiva i
la possibilitat d’ajustaments per al curs 2005-06: creu que s’haurien de discutir en el
fòrum de la nova Comissió Executiva. Els paquets docents són més irregulars a
Lletres perquè convergeixen el pla d’estudis 1992 amb la revisió 2002 en procés
d’implantació —aquí, en la mesura possible, s’han establert compensacions tenint en
compte les dedicacions del curs 2003-04. La valoració final destaca un escreix docent,
per sobre dels 18 crèdits mínims per hom, que és la base per mantenir la ratio de 7.2
hores setmanals per professor (supra): aquest horitzó hauria de guiar el Departament.
Torn de paraules. Margarida Bassols demana que, en avaluar la feina docent, també es
tingui en compte el nombre d’estudiants. Eulàlia Bonet hi està, però fa presents altres
criteris, com ara la varietat d’assignatures. Lluís Cabré hi està del tot d’acord: també
és important la variació de les assignatures d’un any a un altre, però això són criteris
que no es poden computar; són importants en les discussions prèvies, quan es
discuteix el Pla Docent in nuce, a voltes abans de Nadal. Teresa Espinal demana que
es tingui en compte també la direcció de doctorats específics.
4. Convocatòria d’una plaça d’agregat
El Director explica l’origen de la plaça: dotada amb els fons Serra Húnter (supra),
correspon a la clàusula de garantia que compromet el Rectorat a convocar una plaça
d’agregat quan un ajudant amb clàusula ho sol·liciti. S’hi poden presentar tots els qui
hagin obtingut l’acreditació de recerca avançada (ie. Albert Branchadell, Anna
Gavarró i qualsevol possible candidat extern).
La plaça pertany al domini d’Humanitats. El perfil ha d’incloure una assignatura
d’aquesta titulació i, si es vol, una d’una segona titulació. L’equip de direcció,
consultats alguns professors de llengua, ha optat per proposar el perfil mínim
(Llengua catalana), atès que hi ha dos candidats interns. Per la mateixa raó proposa
dos membres de la Comissió que no pertanyin a l’especialitats de cap dels dos
possibles concursants. El Director demana que s’aprovin el perfil i la proposta de dos
membres de la Comissió (Joan Mascaró i Daniel Recasens, tots dos catedràtics).
Torn de paraules. Les nombroses intervencions prenen dues direccions. Mila Segarra
dubta que la Comissió proposada pugui jutjar els dos candidats amb imparcialitat;
al·lega que un dels dos membres comparteix grup d’investigació amb un dels
possibles candidats. Joan Mascaró precisa que no això no és així, i que en tot cas no
hauria acceptat de formar-ne part si no se sentís del tot independent i imparcial.
Margarida Bassols demana si cal que siguin catedràtics, i Lluís Quintana suggereix
que es busqui un catedràtic extern, si al Departament no n’hi cap de l’especialitat. El
Director considera que és millor que siguin tots dos de Filologia Catalana, per bé que
el reglament de contractació no ho imposi. Margarida Bassols fa notar que en la
Comissió hi poden haver membres no experts en la matèria. Mila Segarra concreta: a
la Comissió hi hauria d’haver un representant de la ‘línia’ llengua descriptiva (Daniel
Recasens) i un altre de l’altra ‘línia’ del doctorat de llengua (Anna M. Torrent). Joan
Argenter proposa que els dos membres siguin externs a la UAB, però, en no poder

donar noms, la proposta no es pot votar: la decisió és urgent. Enric Cassany fa de
mitjancer: la desconfiança de fons no s’arreglarà ara, sense temps, i doncs convé
votar. Joan Mascaró demana quòrum. N’hi ha.
Votació secreta. Resultat: Recasens-Mascaró (16 vots); Recasens-Torrent (13); 4 vots
en blanc. S’aprova la proposta inicial del Director.
Es discuteix, llavors, si el Director ha de proposar Anna M. Torrent com a tercer
membre en el cas, hipotètic, que el Rector demani consell al Director. Enric Cassany
observa que, donat el supòsit, el Rector no demanaria un nom d’algú del Departament.
5. Nous programes de postgrau i doctorat
La coordinadora de tercer cicle, Teresa Cabré, informa, en primer lloc, sobre la
situació dels doctorats a l’inici del mandat. Hi havia un informe extern d’avaluació
que aconsellava millores en el programa del doctorat de llengua catalana. Hi havia,a
més, la imminència d’un decret de tercer cicle que considerava la necessitat
d’homologar els doctorats —aquest decret, fruit de l’anterior govern de l’Estat,
sembla que es publicarà, sense modificacions substancials, abans que acabi el 2004.
El mes de novembre es va constatar que el doctorat de llengua no tenia estudiants. Per
fer front al problema, es va crear una comissió consultiva, els acords de la qual,
transmesos a la Direcció, proposaven la fusió dels doctorats de llengua i literatura (el
segon sí que tenia prou estudiants). El resultat final ha estat un nou doctorat de
llengua i literatura catalanes amb dues opcions (llengua i literatura), de manera que es
comparteixen els estudiants, però aquests poden configurar un currículum compartit o
optar pel perfil de llengua o el de literatura. La coordinadora presenta els nous díptics,
i exhorta a fer-ne publicitat.
Finalment, resumeix la situació dels postgraus. El de Correcció i Qualitat Lingüística
s’ha renovat, amb èxit. El de Comunicació Oral deixarà d’existir el curs entrant. Se
n’ha presentat un de nou (Formació en llengua catalana com a segona llengua i
llengua estrangera), adreçat als professors que han d’ensenyar català a
nocatalanoparlants. L’Escola de Doctorat l’està avaluant.
6. Pressupost 2004 i tancament de l’activitat econòmica 2003
El Director presenta les dades i demana que s’aprovin conjuntament. Fa notar que,
entre el 2003 i la previsió del 2004 s’han despès bona part dels excedents. Remarca
algunes de les partides de l’exercici 2004: el cofinançament de l’aire condicionat de
Traducció i Interpretació i el material per als nous despatxos (un de Filologia catalana,
dos de Biblioteconomia i Documentació) amb seu a Ciències de la Comunicació ⎯la
petició d’uns 11.000 euros ha arribat tard; s’hi inverteixen de moment 5.000 euros.
També fa notar altres inversions: augment en la partida d’equipament informàtic, i,
com ja s’ha dit, més fons per a la compra de llibres i la subvenció per participació en
congressos (si falta adscripció a un grup de recerca). Recomana moderació en l’ús de
la nova fotocopiadora i el telèfon.
Les propostes del Director s’aproven per assentiment.
7. Torn obert de paraules

Margarida Bassols demana, atès que no hi ha representació de l’àrea de
Biblioteconomia i Documentació al Consell, que es restauri la bona fe, tal volta
trencada a resultes del debat sobre el nom del Departament en el Consell extraordinari
anterior. El Director hi està.

