ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA
CATALANA CELEBRADA EL 16 DE DESEMBRE DEL 2005
Aprovada a la sessió ordinària del Consell de Departament del 16 de juny del 2006
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:
Aulet Amela, Jaume
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep A.
Cid Leal, Pilar
Comelles García, Salvador
Gallofré Virgili, Josepa
González Quesada, Alfons
Martí Mainar, Joaquim
Mascaró Altimiras, Joan
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Solà Pujols, Jaume
Teruel Planas, Elvira
Torrent Badia, Anna M.
Vilà Santasusana, Montserrat
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
López Borrull, Alexandre
Paloma Sanllehí, David
Prieto Vives, Pilar
Villalba Nicolau, Xavier
Brunat Majó, Gemma
Casals Martorell, Daniel
Massanell Messalles, Mar
Vanrell Bosch, M. Mar
Marfany Simó, Marta
Padrosa, Susanna
Serveto López, Maria Dolors
March Massó, Martí
S’EXCUSEN:
Argenter Giralt, Joan A.
Cros Alavedra, Anna
Fuentes Pujol, Eulàlia

Jorba Jorba, Manuel
Panyella Farreres, Ramon
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellares, M. Josep
Rigau Oliver, Gemma
Segarra Neira, Mila
Vall Solaz, Francesc Xavier
Branchadell Gallo, Albert
Mateu Fontanals, Jaume
HI FALTEN:
Balaguer Sancho, Josep M.
Campillo Guajardo, Maria
Dolç Gastaldo, Mavi
Espinal Farré, Teresa
Farreny Sistac, M. Dolors
Luna Batlle, Xavier
Martínez Gil, Víctor
Melchor Muñoz, Vicent de
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Quintana Trias, Lluís
Rico Busquets, Albert
Faura Pujol, Neus
Jiménez López, Àngels
Muñoz Ramos, Isidre
Real Mercadal, Neus
Santamaria Roig, Núria
Aguiriano López de Armetia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Badia Capdevila, Iganasi
Barenys de Lacha Teresa
Bosch Baliarda, Marta
Casadesús Brugués, Jaime
Costa Bragulat, Esteve
Ferran Ferrer, Núria
Gassol Bellet, Olívia
Gómez Martin, Francesc Josep
Hernández Nubiola, Caterina
Juanhuix Piqueras, Marta
López Chaves, Francesc M.
Molera Jordà, Mònica
Olid Bàez, M. Isabel
Ribera Fuentes, Marc
Vega Cobo, F. Xavier
Alemany Gutiérrez, Elisenda
Borràs Planagermà, Judit
Boté Sallia, Núria
Català Salichs, Núria
Comadran Orpi, Marc
Flórez Canals, Alba

Foradada Villart, Mireia
Fourcada Arenillas, Agnès
Masferrer Fons, Mariona
Vilardaga Rodrigo, Albert

Ordre del dia
1. Aprovació de les Actes dels Consells ordinari i extraordinari anteriors.
2. Informe del Director.
3. Proposta de Reforma de l’article 13 del Reglament del Departament, sobre les
competències de la Comissió Executiva
4. Precs i preguntes.

1. Aprovació de les Actes dels Consells ordinari i extraordinari anteriors.
Les actes s’aproven per assentiment.
2. Informe del Director.
El director informa sobre els següents punts:
2.1. Canvis en l’equip de direcció
La Carme Picallo deixa el càrrec de Coordinadora del Tercer Cicle, a petició personal
per excés de dedicació, i és substituïda per Víctor Martínez Gil, que deixa el càrrec
de Coordinador d’intercanvis Erasmus, el qual és assumit per Anna Gavarró. El
director agraeix a Carme Picallo la seva tasca com a Coordinadora del Tercer Cicle.
2.2. Nova plaça d’agregat
El dia 02/12/2005 es va resoldre el concurs a una nova plaça d’agregat, guanyada per
Anna Gavarró, que el director felicita.
2.3. Dades sobre matriculació a la llicenciatura de Filologia Catalana
El director cedeix la paraula a Francesc Foguet, Coordinador de la Titulació de Filologia
Catalana, que informa de:
a) l’evolució de la matriculació a primer curs d’aquesta llicenciatura en els darrers 4
anys:
- 2002-2003: 20 matriculats
- 2003-2004: 15 matriculats de titulació única i 8 matriculats de doble titulació (amb
Filologia Espanyola)
- 2004-2005: 21 matriculats de titulació única i 9 matriculats de doble titulació (5
amb Filologia Espanyola i 4 amb Filologia Anglogermànica)
- 2005-2006: 28 matriculats de titulació única i 7 matriculats de doble titulació (5
amb Filologia Espanyola i 2 amb Filologia Anglogermànica)
F. Foguet manifesta que les dobles titulacions afavoreixen la Llicenciatura de Filologia
Catalana.
b) l’enquesta realitzada als estudiants a proposta de l’Àrea de Comunicació i Promoció
de la UAB. Es tracta d’una enquesta estàndard, realitzada en estudiants de dues
assignatures pels seus professors L. Cabré i V. Martínez Gil. Encara no han estat
analitzades però proporcionen dades sorprenents, com ara que la majoria d’estudiants

han escollit la Llicenciatura per motivació personal, o que desconeixen la pàgina web
del Departament.
c) la reunió amb els estudiants de 2n curs (oberta a tots) el 23/11/2005, a la qual van
assistir 30 estudiants, que van ser informats sobre el Pràcticum (per M. Segarra),
beques (per F. Foguet), intercanvis Erasmus (per V. Matínex Gil) i la pàgina web
(per un tècnic).
2.4. Futur de la Titulació de Filologia Catalana
El director reprèn la paraula per informar que no hi ha informació recent sobre aquesta
qüestió. La darrera informació aparegué el 22/09/2005, quan el president de la CRUE
va difondre una nota de premsa d’una conferència de premsa de la Comissió
d’Experts d’Humanitats del Ministeri, amb la promesa del Secretari d’Estat
d’Universitats d’enviar un document més formal.
La nota de premsa expressa vagament l’aposta per un ventall ampli de graus
d’Humanitats, que inclogui Llengües Modernes i també (en nota a peu de pàgina)
graus de Llengua i Literatura de les llengües cooficials de l’Estat. Els graus poden
tenir mencions i itineraris. El procés d’implantació dels graus s’hauria de dur a terme
entre l’octubre del 2005 i el febrer del 2007.
El director manifesta el propòsit d’insistir sobre aquesta qüestió al rector, que al darrer
claustre es va comprometre a defensar les filologies i la Història de l’Art dins l’Espai
Europeu.
El director explica que hi ha una entrevista pendent amb el rector en la qual es vol parlar
d’aquesta qüestió i de la proposta d’implantar assignatures del Departament a les
altres facultats en els nous plans d’estudis.
2.5. Nous màsters
El director resumeix la història recent de la implantació d’estudis de postgrau de l’Espai
Europeu al Departament:
- Abans del juliol del 2005, es presenten al Deganat les propostes de nous màsters, que
incloïen màsters separats de llengua i literatura.
- El 7 d’octubre del 2005 el rectorat fa una nova convocatòria, que deixa en suspens les
propostes anteriors, per la qual s’han de presentar una selecció restringida de
màsters, amb el criteri que han de correspondre a doctorats existents que tinguin
menció de qualitat o un nombre importants d’estudiants. Això implica que el
Departament només hauria de presentar un màster corresponent al Doctorat de
Ciència Cognitiva i Llenguatge, que de fet és interuniversitari.
- Davant el risc que la no presentació d’un màster de Llengua i Literatura (que es
correspongui directament amb l’esperable futur grau), el Departament aposta per
presentar precisament només aquest màster.
- El vicerectorat de Doctorat no accepta la proposta i assigna al departament el màster
de Ciència Cognitiva i Llenguatge, sense que hagi estat sol·licitat i que, de fet, essent
interuniversitari, no pot ser tramitat al Departament.
- La direcció del Departament s’entrevista successivament amb el vicerector J. Gómez
Pallarès (18/10/2005), a qui s’expressa el malestar pel procés i pels criteris de
selecció de nous màsters, i amb el rector (24/10/2005), que, prèviament informat per
correu, accepta el màster de Llengua i Literatura Catalanes, i també el d’Arts
Escèniques, que és interuniversitari i satisfà el criteri de tenir un bon nombre
d’estudiants.
- El 25/10/2005, la COA aprova el màster de Llengua i Literatura Catalanes, juntament
amb el de Ciència Cognitiva i Llenguatge. El Màster d’Arts Escèniques no és

aprovat, però finalment s’acorda que es tramitarà a partir del 15/11/2005, juntament
amb els altres màsters interuniversitaris.
- A instàncies de la vicerectora d’Afers Acadèmics M. D. Riba, el nom del projecte de
Màster de Llengua i Literatura Catalanes canvia a “Màster en Estudis Catalans:
Llengua, Literatura i les seves Aplicacions”.
- El rector, en un missatge del 31/10/2005, agraeix al Departament tot l’esforç realitzat.
- Els POPs corresponents als màsters tramitats s’han proposat sense cap consulta al
Departament. El que correspon al Màster en Estudis Catalans és el POP de
Llenguatge i Pensament.
2.6. Unitat de Gestió Departamental
El director informa sobre la proposta recent d’unificar les secretaries dels departaments
de Filologia Catalana i Espanyola en una Unitat de Gestió Departamental:
- el 25/10/2005, l’administradora de Centre, Maria Contijoch fa la proposta al director.
- els antecedents són unes converses entre el Vicerectorat d’Economia i l’Administració
de Centre sobre la unificació de les secretaries dels quatre departaments de filologia.
El personal administratiu s’hi havia mostrat favorable. Aquestes converses es van
aturar a l’abril del 2005.
- a l’octubre del 2005, l’Administració de Centre fa aquesta nova proposta, adreçada al
Vicedeganat de Recursos Humans, d’unificar les secretaries de Filologia Catalana i
Espanyola, que, de fet, està motivada per la necessitat de solucionar es problemes de
personal administratiu del Departament de Filologia Espanyola. En aquesta proposta,
la unificació consistiria a sumar els recursos administratius, amb dues innovacions:
creació d’una plaça de Gestor Departamental i dotació d’un auxiliar administratiu.
Per a la plaça de Gestor Departamental, s’hi promouria Mailo Serveto.
- el personal administratiu del Departament ho valora positivament.
El director manifesta que és una proposta interessant, però que s’ha de valorar:
- sembla evident que el Departament de Filologia Espanyola hi guanya més que el
nostre Departament.
- la plaça extra d’auxiliar administratiu proposada és, de fet, un recurs al qual del
Departament de Filologia Espanyola ja tenia dret. Per tant, si és raonable esperar que
la proposta comporti contraprestacions, podem negociar dotació de personal per
damunt de la proposta actual.
2.7. Espais de recerca
El director informa de la situació dels espais de recerca oferts per la Facultat:
- l’11/10/2005, el degà comunica que s’assignaran nous espais de recerca als
departaments de la Facultat, construïts al segon pis de l’espina B-7. Hi ha un total de
1300 m2, amb 35 despatxos per assignar (32 despatxos de 20 m2, 3 despatxos de 40
m2) i espais comuns (1 sala d’actes, 2 seminaris i un menjador). Són espais només
per a recerca. Han d’estar acabats al desembre del 2005 i la proposta d’assignació es
farà sobre la base de les dades sobre dèficits d’espais de cada departament. També
s’estan construint nous espais a l’espina on hi ha les aules d’informàtica, així com un
nou edifici de recerca a la Plaça del Nord per a Instituts de Recerca.
- el 12/12/2005, a la Junta de Facultat, el Deganat anuncia que, per problemes amb
l’edifici ocupat pel Departament de Geografia, els nous espais han de ser ocupats
provisionalment per aquest Departament.
- El Deganat proposa que aquests espais quedin, en qualsevol cas, assignats com estava
previst, amb un acord signat, que es farà efectiu al setembre del 2007, quan el

Departament de Geografia pugui tornar al seu edifici. En aquell moment s’haurà
construït un nou espai al segon pis d’aquest edifici.
- L’assignació proposada pel Deganat el 14/12/2005 es basa en un càlcul ponderat dels
espais de recerca a què té dret cada departament en funció del nombre de professors i
de la recerca duta a terme. Al Departament de Filologia Catalana li corresponen 6
despatxos de 20 m2. El Degà proposa d’assignar-n’hi un d’extra, dels quatre que
cedeix el Departament de Prehistòria (dels quals se’n cedeixen 2 al Departament de
Filologia Espanyola i 1 al Departament de Geografia).
- Provisionalment, al Departament s’hi assignen 3 despatxos de 20 m2, dels que el
Departament de Geografia no ocuparà.
El director expressa reserves sobre la legitimitat de l’assignació dels despatxos cedits
pel Departament de Prehistòria (2 a Filologia Espanyola i 1a Filologia Catalana), ja
que es basen en apreciacions no objectives del Degà. Segons els càlculs objectius, el
Departament té un dèficit de 124 m2, mol superior al del Departament de Filologia
Espanyola.
El director planteja la conveniència de deixar signat un document d’assignació d’espais
per al futur, ja que podria comprometre les negociacions que es puguin dur a terme
en aquell moment, quan ja hi haurà molts altres espais construïts.
El director expressa el propòsit de negociar immediatament amb el nou Deganat sorgit
de les eleccions del 19/12/2005 sobre els espais de despatxos de docència, que
actualment són molt deficitaris.
2.8. Climatització d’espais del Departament
Pròximament, s’instal·larà aire condicionat als espais que el Departament té prop del
Deganat i als que ocupa el projecte Traces. El departament els ha de cofinançar amb
una aportació de 3609 € en 5 anys (2006-2010), a 721,8 €/any.
2.9. Altres informacions
No ha estat concedit al Departament l’ajut PEIR (Infraestructures de Recerca), en què
s’havien sol·licitat 15.700 € per fons bibliogràfic.
Recentment s’han fet dos actes d’homenatge: La Jornada d’Homenatge a Joan
Coromines (20/12/2005) i l’Homenatge a Josep Romeu i Figueras (22/12/2005).
S’obre un primer torn de paraules:
A. Torrent:
a) Exposa algunes informacions:
- El professorat de les assignatures d’Estàndard Oral i Estàndard Escrit de la Llengua
Catalana de la Llicenciatura de Publicitat han adoptat el model Bolonya en la seva
docència.
- A la Facultat de Ciències de la Comunicació s’ha creat una Comissió Política
Lingüística, formada per 4 professors, 4 estudiants i un membre del PAS. Aquesta
Comissió s’ocuparà de l’aplicació del Pla de Política Lingüística de la UAB 20052006. Vetllarà per la presència del català als mitjans de docència i de difusió de la
Facultat.
- El Grup de Llengua i Mèdia ha passat a ser un Grup de Recerca Consolidat, i ha
rebut una subvenció del Ministeri de pel Projecte Nuevos “Recursos
Audiovisuales par los Medios de Comunicación”.
- El Postgrau d’Assessorament Lingüístic als Mitjans Audiovisuals té 24 alumnes
matriculats i s’està desenvolupant amb èxit.

b) Reivindica el dret del Grup de Ciència i Mèdia a utilitzar els nous espais
d’investigació cedits pel Deganat.
C. Picallo informa sobre la sol·licitud de l’ajut PEIR i explica que:
- implica un cofinançament del 25% per part del Departament i el 75% de la
Generalitat.
- s’ha denegat a 3 departaments de la Facultat: Filologia Catalana, Filologia
Espanyola i Història Moderna i Contemporània.
També manifesta que:
- Aquesta denegació és injusta davant del fet que, per exemple, paral·lelament hi ha
una inversió de 70.000 € per a màquines d’autopréstec a les biblioteques.
- Que la causa de la denegació no pot ser el fet que sigui exclusivament per a fons
bibliogràfic, ja que altres departaments n’han rebut per a aquest fi.
- L’any passat el Vicerectorat va donar un ajut extraordinari, però cal garantir que hi
hagi ajuts regulars.
- S’ha redactat una carta de protesta conjunta amb el Departament de Filologia
Espanyola al Vicerectorat corresponent, que haurien de signar els dos directors.
Sobre l’assignació d’espais, manifesta que l’assignació proposada pel Deganat és
insuficient i que cal una racionalització que eviti la dispersió dels espais del
Departament. Cal parlar en termes d’eficiència i adequació dels espais, no només
en termes de metres quadrats.
X. Villalba pregunta sobre les dades de l’estudi sobre abandonaments que s’ha elaborat
a la Facultat.
E. Cassany, sobre la proposta d’Unitat de Gestió Departamental, manifesta la necessitat
que la direcció s’informi bé sobre els beneficis que en pot obtenir el Departament,
especialment pel que fa a l’eficiència.
J. Castellanos, sobre la proposta d’Unitat de Gestió Departamental, manifesta:
a) la conveniència que la negociació sigui una oportunitat per a negociar
contrapartides, entre les quals hi ha d’haver la dels espais assignats a la nova
Unitat de Gestió Departamental. Recorda, en aquest sentit, que el Departament de
Filologia Francesa té espai sobrer.
b) la necessitat de garantir que el signe d’identitat que és actualment la Secreataria
del Departament no es dilueixi amb la nova Unitat. En aquest sentit, caldria
mantenir-hi una certa diferenciació entre departaments.
A propòsit del títol del nou projecte concedit al Grup de Llengua i Mèdia, que és en
castellà, manifesta la necessitat de militar perquè els títols dels projectes siguin en
català.
J. Mascaró, sobre la signatura d’un document sobre espais de recerca per al 2007,
manifesta que el document ha de tenir una clàusula de revisió, ja que d’aquí a dos
anys hi pot haver una situació molt diferent.
Resposta del director al primer torn de paraules:
- En resposta a A. Torrent, agraeix les informacions, i es disculpa per no haver esmentat
els projectes nous que hi ha al Departament, a més del Grup de Recerca de Qualitat.
Confirma que els nous espais de recerca del Departament estan a disposició de tots
els grups de recerca.
- En resposta a C. Picallo, manifesta el propòsit de signar la carta de protesta per la no
concessió de l’ajut PEIR. Sobre els espais del Departament, admet que la dispersió
física és un problema i que cal negociar una racionalització basada en una
reestructuració global.

- En resposta a X. Villalba, manifesta que la direcció ha rebut les dades de l’estudi sobre
abandonaments, que encara no ha estat analitzat.
- En resposta a E. Cassany i J. Castellanos, manifesta que, si bé la definició del
funcionament de la Unitat de Gestió Departamental és responsabilitat política del
Departament, el problema de l’eficiència és una qüestió tècnica en la qual la direcció
no pot incidir. Entre les qüestions polítiques hi ha, evidentment, vetllar per la
preservació de la identitat del departament.
- En resposta a J. Castellanos, expressa que està d’acord en la necessitat d’utilitzar la
negociació sobre la nova Unitat de Gestió Departamental com a moneda de canvi per
obtenir-ne contrapartides.
- En resposta a J. Mascaró, aclareix que la posició del Degà era que no volia deixar el
càrrec sense garantir els espais que havia promès.
S’obre un segon torn de paraules:
A. Bartra expressa la urgència de disposar de nous espais per a despatxos de docència,
especialment per a les tutories i les necessitats derivades de l’Espai Europeu
d’Educació Superior.
T. Cabré opina que signatura d’un document d’assignació d’espais en el futur ens pot
comprometre les negociacions del futur.
P. Prieto opina que s’hauria de signar el document d’assignació d’espais perquè
comporta l’acceptació de la dispersió física dels espais del Departament.
J. Castellanos opina que la situació de provisionalitat del Departament de Geografia
suggereix l’oportunitat de reorganitzar globalment els espais.
S. Balari manifesta que, si el càlcul esmentat dels dèficits d’espai s’ha fet sobre els
dèficits de tot el Departament, és necessari que es pensi en nous espais per a totes les
activitats del Departament, incloent-hi docència.
J. Aulet i Xavier Villalba manifesten la conveniència de signar el document d’assignació
d’espais com a punt de partida de noves negociacions.
J. Pujol respon que cal veure, en aquest sentit, quina és la postura dels altres
departaments pel que fa al la signatura del document sobre espais. En tot cas, després
caldrà fer noves negociacions.
3. Proposta de Reforma de l’article 13 del Reglament del Departament, sobre les
competències de la Comissió Executiva
El director pren la paraula per exposar la proposta de la Comissió Executiva.
El secretari suggereix que abans de procedir, es comprovi que hi hagi el quòrum
suficient per a una votació d’aquest proposta de reforma, ja que el mateix Reglament
exigeix que una reforma ha de se aprovada per més del 50% dels seus membres (en
segona convocatòria), cosa que no està garantida en aquell moment.
S’acorda fer una pausa tot esperant que s’assoleixi el quòrum necessari.
Després de la pausa, vista la manca de quòrum, es decideix posposar aquest punt de
l’ordre del dia per a un proper Consell de Departament.
4. Precs i preguntes.
J. Castellanos demana que es passi directament al Consell Extraordinari que segueix el
present Consell Ordinari.
A. Torrent demana que es donin informacions de les activitats de totes les unitats.

J. Pujol demana als membres del Consell que, abans de cada reunió del Consell,
transmetin a la direcció les informacions sobre novetats que hi hagi en cada unitat.
S’aixeca la sessió

