ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA
CATALANA CELEBRADA EL 30 DE JUNY DE 2005
Aprovada a la sessió ordinària del Consell de Departament del 16 de desembre del 2005

El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit, a les 10 hores, a
la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN: Argenter Giralt, Joan A.
Aulet Amela, Jaume
Balaguer Sancho, Josep M.
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Ollé, Luís
Cassany Cels, Enric
Cid Leal, Pilar
Comellas Garcia, Salvador
Espinal Farré, Teresa
Farreny Sistac, M. Dolors
Gallofré Virgili, Maria Josepa
Jorba Jorba, Manuel
Luna Batlle, Xavier
Martínez Gil, Victor
Mascaró Altimiras, Joan
Panyella Farreres, Ramon
Pérez Valverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Solà Pujols, Jaume
Teruel Planas, Elvira
Torrent Badia, Anna M.
Vall Solaz, Francesc Xavier
Vilà Santasusana, Montserrat
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
López Borrull, Alexandre
Mateu Fontanals, Jaume
Santamaria Roig, Núria
Casals Martorell, Daniel
Elordi Akordarrementeria, Jon
Faixa Sol, Carlota
Gómez Martín, Francesc Josep
Martí Girbau, Núria
Massanell Messalles, Maria del Mar
Navarro Ruiz, Maria Isabel
Raquel Parera Somolinos

Serveto López, Maria Dolors
Judit Borràs Panagermà
Alba Flórez Canals
S’EXCUSEN:

Campillo Guajardo, Maria
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep Anton
Cros Alavedra, Anna
Fuentes Pujol, Eulàlia
González Quesada, Alfons
Martí Mainar, Joaquim
Melchor Muñoz, Vicent de
Recoder Sellares, M. Josep
Rigau Oliver, Gemma
Branchadell Gallo, Albert
Faura Pujol, Neus
Jiménez López, Àngels
Muñoz Ramos, Isidre
Paloma Sanllehí, David
Villalba Nicolau, Xavier
Comadran Orpi, Marc
Fourcada Arenillas, Agnès
March Massó, Martí

FALTEN:

Bassols Puig, Margarida
Cabré Monné, Teresa
Dolç Gastaldo, Mavi
Rico Busquets, Albert
Segarra Neira, Mila
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario
Prieto Vives, Pilar
Aguiriano López de Armentia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Badia Capdevila, Ignasi
Barenys de Lacha, Teresa
Bosch Baliarda, Marta
Brunat Majó, Gemma
Costa Bragulat, Esteve
Ferran Ferrer, Núria
Gassol Ballet, Olívia
Hernández Nubiola, Caterina
López Chaves, Francesc M.
Macià Guilà, Jaime
Martín catalan, Francisco Javier
Molera Jordà, Mònica
Moll Soldevila, Isabel
Moreno Navarro, Pilar
Prat Alsina, Ester
Ribera Fuentes, Marc

Vega Cobo, F. Xavier
Marfany Simó, Marta
Alemany Gutiérrz, Elisenda
Boté Sallia, Núria
Català Salichs, Núria
Foradada Villart, Mireia
Masferrer Fons, Mariona
Vilardaga Rodrigo, Albert

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’Acta del Consell anterior.
Informe del Director.
Informe sobre el Pla Docent 2005.
Aprovació, si escau, del Pressupost.
Aprovació, si escau, dels Grups de Recerca del Departament
Informe sobre els concursos de Lector i Agregat, i aprovació, si escau, de les
Comissions i els criteris.
7. Precs i preguntes.

1. S’aprova l’Acta anterior, amb correccions tipogràfiques.
2. El Director comença presentant l’estat de la qüestió sobre el futur de la Titulació
de Filologia Catalana. Després de la polèmica, coneguda per la premsa, sobre la
posible desaparició de la Titulació, el Rector va informar directament al
Departament i a la Facultat, i el mateix Departament va trametre un escrit al
Rector, en el qual es refermava el desig de comptar amb un Grau de Llengua i
Literatura catalanes independent. També s’informa sobre el model d’adequació a
l’espai europeu adoptat per la UAB: 3 + 1 + 1 (3 anys de Grau i un de Postgrau;
el del mig, ofert a la tria de l’estudiant). S’informa, encara, sobre l’aplicació de
l’ECTS a diverses titulacions amb participació del Departament. Finalment, en
aquest bloc, s’informa sobre el requeriment de proposar postgraus (màsters),
iniciativa depenent de la Conselleria i que s’aplicarà gradualment en funció dels
recursos; estem en una fase preliminar: l’aprovació s’escaurà el novembredesembre de 2005. De moment, hem proposat els següents màsters i mòduls:
(Màster) Ciència Cognitiva i Llenguatge
(Màster) Ciències de la Parla
(Màster) Lingüística
(Màster) Llengua Catalana
(Màster) Arts Escèniques
(Màster) Estudis Literaris Catalans
(Mòduls) Planificació lingüística, estandardització i estilística;
Documentació històrica i edició de textos

El Director passa a informar sobre altres qüestions. La Fitxa del Vicerectorat ens
atribueix una docència mitjana de 7.0 (bàsica)/7.1 (amb assignatures

d’universitat i Doctorat): supera la mitjana de la UAB i això és bo. La matrícula
del Doctorat és magnífica en el cas d’Arts Escèniques i correcta en la resta.
També ens hem incorporat al Doctorat d’Humanitats. Oferim 11 Assignatures
d’Universitat, on destaquen les novetats pensades per a Ciències i Dret (que es
recupera).
En el capítol de funcionament, el Director destaca l’activitat de la nova Comissió
Executiva; també, les reformes de la pàgina web: la secció Futurs Estudiants i,
sobretot, la creació de la Intranet, que permet penjar informació interna (com les
actes de les reunions i consells) i actualitzar la informació de docència i
investigació de tots els membres del Consell, cosa que descarrega feina de la
Secretaria. S’ha racionalitzat l’horari del tècnic (Magda Alemany) que dóna
suport a la pàgina i a la investigació. Finalment, es detaca l’esforç fet en la
promoció de Filologia Catalana i l’èxit de les dobles titulacions.
En un tercer apartat, dedicat al professorat, el Director comunica un seguit de
resultats positius. Albert Branchadell va guanyar un concurs d’Agregat. La resta
d’ajudants amb clàusula de garantia han obtingut tots l’acreditació de Lector, i
també l’han obtinguda dos A46: Francesc Foguet i Jaume Mateu. Pilar Prieto,
ICREA, gaudia d’un contracte IVU (A31, equivalent a 3 crèdits), a costa del
Departament, que a partir d’ara es finançarà a càrrec del pressupost general de la
UAB. Esmenta també els càrrecs cessants (Anna Cros, Degana de FCE) i
entrants (Jaume Aulet, Coordinador UAB per a Secundària). Mila Segarra s’ha
incorporat a la Secció Filològica de l’IEC. Aquesta particpació institucional, i
l’activitat en l’organització de trobades científiques, mostren la bona salut del
Departament en aquest sentit.
Finalment, el Director esmenta algunes de les iniciatives relatives al pressupost:
l’aire condicionat a Lletres ja funciona (i amb una rebaixa del pressupost previst
inicialment); ens hem acollit al Pla Renovi d’equips informàtics i hem
subvencionat mobiliari a la unitat de FCC. A Lletres ens trobem en un procés
d’obres d’ampliació que substitueix l’antic edifici independent.
S’obre un torn de preguntes.
Carme Picallo puntualitza: hi ha in nuce un altre màster de Lingüística, en
col.laboració amb el Departament de Filologia Hispànica. S’anota.
Teresa Espinal: Pregunta sobre el cost ‘hipotecat’ de l’aire condicionat. Resposta:
amb la rebaixa, 2675 euros durant set anys.
Pilar Cid: Demana si el Departament podria ajudar a la promoció de la titulació
de Biblioteconomia i Documentació. Resposta: si es fa un un tríptic de producció
pròpia, no hi ha cap dificultat a pagar-ne la impressió.
Eulàlia Bonet puntualitza: també s’havia proposat un mòdul de postgrau sobre
Llengua catalana descriptiva. Teresa Espinal puntualitza: també s’havia proposat
un mòdul de Català com a llengua estrangera. S’anota. El Director demana que
se li facin arribar les propostes.

3. El secretari presenta el Pla Docent 2005-06 en nom de tots els Coordinadors
d’Unitat. Explica la mobilitat del Pla i justifica que a partir d’ara es pengi a la
intranet. Hi haurà 12/13 substituts: dos de FCE encara s’han de precisar. Es
preveuen canvis: les reduccions dels professors Joan Argenter i Gemma Rigau
(fruit del conveni amb l’IEC) augmentaran les dedicacions de M. Bosch i F. J.
Gómez. El permís de conciliació sol.licitat per Alber Branchadell el cobrirà
Ignasi Badia. Tots els substituts han estat aprovats per la Comissió Executiva. Es
dóna la benvinguda a Olívia Gassol, l’únic substitut de nova planta. El Secretari
(i coordinador de Lletres) dóna les gràcies a tothom i, en particular, a F. J.
Gómez i M. Massanell, per la seva bona disposició.
A continuació, informa sobre algunes qüestions relatives al professorat. Als
12/13 substituts, cal sumar-hi 13 associats: ara tots tenen contractes d’A3 o A4, i
d’una durada de dos anys. A banda aquesta millora, s’ha treballat en la
consolidació dels associats. Tots tenien aquesta condició l’octubre de 2004; ara,
per baixa, queden dues places per consolidar: l’ex -Teresa Vallverdú, de Llengua
Catalana (ocupada per Ester Prat en substitució) i l’ex –Raquel Lluent, mig de
Llengua catalana mig de Lingüística (migpartida entre Carlota Faixa i Isabel
Navarro). Dels associats consolidats, dos terços tenen una feina externa
consolidada i exerceixen funcions docents; un terç, però, té un perfil
d’investigació (tres amb tesi, dos sense). L’expectativa d’aquests passa per
l’excel.lència investigadora (acreditació de recerca) si es mantenen els fons
Serra-Hunter.
Finalment, s’informa (completant el punt 2) sobre l’avaluació del Departament.
La mitjana de 7.0 (hores per setmana i semestre per càpita) és una mica
enganyosa: si hi descomptem els grups que el Vicerectorat jutja prescindibles,
baixa a 5.95 (per sota del 6.25 que correspondria el nostre potencial docent).
Tanmateix, el mateix Vicerectorat està elaborant un informe més complet, amb
més factors (i els coeficients corresponents), segons el qual el Departament
aconsegueix un 1.75, només per sota d’un pocs departaments de la UAB. Aquest
1.75, prou bo, es desglossa atenent a un seguit de factors: trams d’investigació
(0.75, primer tercil), projectes d’investigació (0.25, segon tercil), doctorats de
qualitat (0.25, segon tercil), convenis (0, quart quartil), formació continuada
(0.25, segon tercil) i esforç docent (0.25, ie. 41.8 calculat sobre la proporció de
crèdits matriculats i crèdits impartits).
Aquest darrer informe, satisfactori, permet concloure: (i) que la devallada en la
matrícula de Filologia Catalana només afecta l’esforç docent ; (ii) que no convé
obssesionar-s’hi, ja que 1.25 punts del coeficient total obeeixen a factors relatius
a la investigació; i (iii) que la fortalesa del Departament depèn de la contribució
de totes les unitats: la mata de jonc.
No hi ha preguntes i es dóna el vist-i-plau al Pla Docent.
4. El Director presenta els pressupostos 2004 i 2005 (en previsió) acarats. Fa notar
que ha baixat el romanent. També observa que ha disminuït la dotació
bibliogràfica, perquè s’ha obtingut finançament institucional alternatiu, i que
s’ha invertit en mobiliari a la FCC. Les despeses en viatges i dietes augmenten
però s’ha reduït el volum pressupostat.

S’obre un torn de preguntes.
Teresa Espinal: fa constar la millora substancial en l’equipament de la ‘sala de
màquines’ (impresora, escàner, fax, fotocopiadora). Pregunta a qui es destinen
els fons de viatges i dietes. El Director: als investigadors sense projecte.
Pilar Cid: Es pot accedir al fons de viatges i dietes quan s’ha exhaurit el
pressupost de la unitat? El Director: sí.
Albert Rico: Sembla que han augmentat les despeses de telèfon i correus. Jaume
Aulet: encara estan per sota de la dotació asignada pel Deganat; doncs, hi
guanyem diners.
S’aprova el pressupost per assentiment.
5. El Director explica l’establiment d’un Cens de Grups de Recerca a la UAB i la
necessitat que s’aprovin els existents. També cal aprovar la sol.licitud del Grup
de Gramàtica Teòrica, que es presenta com a Centre Especial de Recerca (CER).
Els grups a aprovar són:
Llengua i media
Gramàtica teòrica
Fonètica experimental
Literatura catalana medieval
Literatura catalana contemporània
Estudi de les literatures ibèriques (olim ANE)
S’obre un torn de preguntes i s’aclareix que el darrer grup era un ANE; què vol
dir un CER; i que el grup de Literatura catalana medieval resulta de la
incorporació a la UAB d’un sector d’un SGR consolidat.
S’aprova tot plegat per assentiment.
6. El Director explica la història de la plaça de Lector, resultat de la substitució del
profesor Manuel Jorba, emèrit. Per aquesta raó, la Comissió Executiva va
determinar, amb urgència, un tribunal, i després, atesa la docència, i que les
places de lector no tenen perfil, uns criteris d’adjudicació. La Comissió estarà
formada per Jordi Castellanos (president; suplent: Jaume Aulet), Sergi Balari
(suplent: Montserrat Vilà) i Manuel Aznar (suplent : Marina Gustà). Criteris:
mèrits d’investigacio; mèrits docents; capacitat de docència en literatura
catalana); altres mèrits.
Després, el Director explica que s’ha adjudicat al Departament una plaça
d’Agregat, en l’àmbit d’Humanitats, a càrrec dels fons Serra Hunter, en el marc
d’un Programa de Rejoveniment de la Plantilla, i dins del subprograma
d’estabilització, independent del que s’ocupa dels ajudants (ara lectors) amb
clàusula de garantia. L’Equip de Direcció, havent consultat la Comissió
Executiva, proposa que l’Àrea de coneixement d’aquesta plaça sigui Lingüística

general (atès el candidat intern més qualificat i el caràcter de la plaça d’associat
que s’amortitza). Els dos membres de la Comissió que determina el Departament
foren: Joan Argenter (suplent: Teresa Espinal) i Sergi Balari (suplent: Dolors
Poch). Els criteris d’adjudicació contemplaran: mèrits d’investigació, de
docència i altres.
S’aprova per assentiment.
7. Lluís Cabré: vista la nova orientació dels fons Serra Hunter, exhorta els associats
amb perfil investigador a obtenir l’acreditació de recerca.

S’aixeca la sessió

