ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL 15 DE
DESEMBRE DEL 2006
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit, a les 10 hores, a
la sala d’actes B7/1056 de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN:
Aulet Amela, Jaume
Balari Ravera, Sergi
Bassols Puig, Margarida
Cabré Monné, Teresa
Campillo Guajardo, Maria
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep A.
Cros Alavedra, Anna
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gonzàlez Quesada, Alfons
Luna Batlle, Xavier
Martí Mainar, Joaquim
Martínez-Gil, Víctor
Mascaró Altimiras, Joan
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Rico Busquets, Albert
Solà Pujols, Jaume
Torrent Badia, Anna M.
Vall Solàz, Francesc Xavier
Vilà Santasusana, Montserrat
Branchadell Gallo, Albert
Casals Martorell, Daniel
Gavarró Algueró, Anna
Paloma Sanllehí, David
Prieto Vives, Pilar
Real Mercadal, Neus
Santamaria Roig, Núria
Elordi Akordarrementeria, Jon
Gómez Duran, Gemma
Massanell Messalles, Mar
Montserrat Grau, Mònica
Vanrell Bosch, M. Mar
Susanna Padrosa Trias
Serveto López, Maria Dolors
Francesc Josep Torres
S’EXCUSEN:
Bartra Kaufmann, Anna
Bonet Alsina, Eulàlia
Cassany Cels, Enric
Espinal Farré, M. Teresa
Gallofré Virgili, Josepa

Recasens Vives, Daniel
Rigau Oliver, Gemma
Teruel Planas, Elvira
Jiménez López, Angels
López Borrull, Alexandre
Mateu Fontanals, Jaume
Villalba Nicolau, Xavier
Hernàndez Nubiola, Caterina
Juanhuix Piqueras, Marta
Martí Girbau, Núria
HI FALTEN:
Argenter Giralt, Joan A.
Balaguer Sancho, Josep M.
Cabré Ollé, Lluís
Cid Leal, Pilar
Comellas Garcia, Salvador
Farreny Sistac, M. Dolors
Jorba Jorba, Manuel
Melchor Muñoz, Vicent de
Panyella Farreres, Ramon
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Recoder Sellarés, M. Josep
Segarra Neira, Mila
Faura Pujol, Neus
Foguet Boreu, Francesc
Muñoz Ramos, Isidre
Pons Moll, Clàudia
Aguiriano López de Armetia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Baiget Solé, Joan M.
Barenys de Lacha Teresa
Bosch Baliarda, Marta
Brunat Majó, Gemma
Costa Bragulat, Esteve
Escañuela Barradas, Ana M.
Ferran Ferrer, Núria
Gassol Bellet, Olívia
Gómez Martin, Francesc Josep
Iribarren donadeu, Teresa
López Chaves, Francesc M.
Molera Jordà, Mònica
Olid Bàez, M. Isabel
Ribera Fuentes, Marc
Vega Cobo, F. Xavier
Marfany Simó, Marta
Alemany Gutiérrez, Elisenda
Borràs Planagermà, Judit
Boté Sallia, Núria

Català Salichs, Núria
Comadran Orpi, Marc
Flórez Canals, Alba
Foradada Villart, Mireia
Fourcada Arenillas, Agnès
March Massó, Martí
Masferrer Fons, Mariona
Vilardaga Rodrigo, Albert
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del Consell ordinari anterior
(http://seneca.uab.es/filologiacatalana/reglaments.htm, 24-04-2006).
2. Informacions del Director.
3. Discussió i aprovació de la proposta de reforma del Reglament del Departament sobre
les competències de la Comissió Executiva (us adjuntem el document).
4. Aprovació del perfil i la comissió d’una plaça d’agregat.
5. Aprovació d’un escrit de protesta al MEC per la denegació d’un ajut.
6. Torn obert de paraules.
1. Aprovació de l’acta del Consell ordinari anterior
L’acta s’aprova per assentiment.
2. Informacions del Director.
El director informa dels següents punts:
a) Política universitària.
La Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa ha creat el càrrec de Comissionat
d’Universitats, que ha estat ocupat per Blanca Palmada, professora de la Universitat
de Girona.
b) Reforma per a la creació dels estudis de Grau.
Les darreres informacions del Ministeri d’Educació i Ciència són els documents de
treball del 26 de setembre del 2006 (“La organización de las enseñanzas
universitarias en España”) i del 6 de desembre del 2006 (“Aclaraciones”).
Segons aquests documents, els estudis de grau consten de 240 crèdits ECTS. No
hi haurà catàleg de títols, només directrius generals per a totes les titulacions, segons
un decret que ha d’aparèixer a principis del 2006. S’estableix que el primer curs serà
comú entre les titulacions de grans àrees. n el nostre cas no se sap si serà l’àrea
d’humanitats o l’àrea de filologia.
Hi ha oposició d’alguns rectors a la fórmula de 4 anys (240 crèdits), però sembla
que el MEC és poc propens a admetre el Màster de 3 anys (180 crèdits).
La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica ha avançat algunes directrius pròpies de
la UAB: contenció en el nombre de titulacions i de matèries dins de cada titulació;
estructuració en un curs comú, dos cursos central homogenis i un darrer curs que
permeti especialització, incloent-hi orientacions aplicades.
El nou pla d’estudis s’haurà d’elaborar durant l’any 2007-08.
La direcció ha fet contactes amb els caps d’unitat i amb l’àrea de Documentació
per sondejar les possibilitats docents del Departament en els nous plans d’estudis.
També caldria parlar amb la coordinació d’Humanitats. Cal pensar com es poden
millorar i racionalitzar les aportacions docents del Departament a les titulacions. La
reforma és una oportunitat per a estabilitzar l’oferta de llengua catalana, més enllà de
les assignatures de campus, amb noves assignatures de facultat. En aquest sentit, la

direcció vol promoure assignatures sobre competència textual i terminologia,
específiques per a cada facultat. Sabem que, d’entrada, les facultats són poc sensibles
a aquestes iniciatives, però es farà una campanya de promoció que hi involucri el
rectorat.
c) Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB
El 2 de novembre del 2006 es va crear la nova Comissió d’Afers Acadèmics, que
assumeix les funcions de les extingides Comissió d’Ordenació Acadèmica i la
Comissió de Doctorat.
d) Situació de la Llicenciatura de Filologia Catalana
Hi ha 35 estudiants matriculats en el curs 2006-07, incloent-hi els de doble titulació.
Al curs 2005-06 n’hi havia 35, i al curs 2004-05, 30. Podem dir, doncs, que s’ha
consolidat la recuperació. El A la Llicenciatura de Filologia Espanyola n’hi ha 30
d’opció única.
El Deganat ha realitzat un estudi sobre les notes mitjanes dels estudiants que
entren a la Facultat, segons el qual el 40% dels estudiants que es matriculen a
Filologia Catalana tenen una nota superior a 7: tenim pocs estudiants però són de
qualitat, i caldria vetllar per mantenir aquest aspecte.
El Coordinador de Titulació de Filologia Catalana ha organitzat diverses activitats
de promoció. Hi destaca la “Guia Filcat”, destinada a estudiants de la Llicenciatura i
a estudiants preuniversitaris. Se n’han enviat còpies a l’Àrea de Promoció i se
n’enviaran als instituts d’àrees de màxima influència.
e) Situació dels doctorats i màsters.
Al Màster d’Estudis Catalans s’hi van preinscriure 10 estudiants, dels quals només
s’hi han matriculat 4. Entre les causes d’una matriculació tan baixa, hi podria haver
els horaris intensius que comporten el nous màsters.
No sabem si el Màster és renovarà. En principi, està aprovat per a 2 anys. En
qualsevol cas, cal plantejar-se noves opcions. Per a un màster de recerca (o
acadèmic), cal considerar l’opció de màster interuniversitari. En aquest sentit, hi ha
hagut una proposta del Departament de Filologia Catalana de la UB, que era molt
complexa (volia involucrar-hi totes les universitats públiques del Principat). Seria
preferible un màster universitari només amb la UB, o potser un màster amb altres
departaments de la FFL.
Pel que fa als altres màsters:
- el Màster de CCiL no té problemes de baixa matriculació.
- s’ha aprovat el màster interdepartamental de Català i Castellà com a Segona
Llengua.
- caldria vetllar per la presència del Departament al futur màster de formació de
professorat d’ensenyament secundari.
- Un dels mòduls del Màster d’EC s’havia inclòs en un projecte de màster
interuniversitari de la FCE sobre biblioteca a l’escola, que no s’ha aprovat.
- Els dos postgraus de titulació pròpia del nostre departament (de Correcció i Qualitat
Lingüística, i d’Assessorament Lingüístic als Mitjans Audiovisuals) probablement
es transformaran en màsters universitaris. Tenen un nombre de matriculats molt
alt (32 i 31 estudiants en el darrer, respectivament). Actualment ofereixen la
possibilitat de cursar un màster no oficial basat en una combinació dels seus
continguts. En aquests moments s’estudia la possibilitat de conversió en màster
oficial, i hi ha una comissió ad hoc formada per A. Branchadell, M. Molera, D.
Paloma i A. M. Torrent.
- Els doctorats antics estan en fase d’extinció. Pel que fa als nous doctorats, que s’ha
revelat un problema important. Aquests màsters havien de formar part dels POPs

aprovats. Segons ha sabut recentment la Vicedegana d’Estudis Teresa Cabré, el
Vicerectorat d’Estudis i de Recerca no va presentar la documentació per sol·licitar
els nous doctorats en els casos que corresponien a doctorats antics sense menció
de qualitat (com el de Filologia Catalana), amb la qual cosa no podem oferir, per
al curs vinent, un doctorat per als alumnes amb el Màster d’EC. Aquest fet afecta
diversos màsters de la FFL.
El fet és greu perquè el Vicerectorat va procedir sense informar-ne els
departaments afectats i fins hi tot es va deixar sense efecte la documentació de
sol·licitud de doctorats que els departaments havien presentat el 2005. L’única
informació oficial va aparèixer al Butlletí de la UAB, on s’informava que aquesta
mesura havia estat aprovada per la Comissió de Doctorat.
La direcció del Departament va consultar el professor Albert Branchadell,
membre d’aquesta comissió, el qual havia demanant per escrit un aclariment sobre
els fets. A la Reunió d’ahir es va presentar una queixa per la poca transparència en
aquest presa de decisió.
El director comenta un text d’Albert Branchadell sobre els detalls del cas.
S’està redactant una carta al rector, per a exigir una rectificació. Serà signada
per tots els directors de departaments i, en uns segons fase, pels directors de
projectes i investigadors importants. Caldria que hi hagués una rectificació,
malgrat la dificultat de sol·licitar al Ministeri una modificació del BOE.
f) L’àrea de Documentació ha demanat, a la reunió de la Comissió Executiva del 3 de
novembre del 2006, que el Departament doni suport a l’Àrea de Documentació pel
que fa a la defensa de la seva competència docent a la Universitat, atès que hi ha
hagut diversos casos de cursos de temari propi de l’Àrea impartits per professors que
en són aliens.
g) Places docents.
A final del més passat va tenir lloc un concurs per a una plaça d’agregat, que va
guanyar el professor X. Villalba, que l’Equip felicita.
El proppassat 18 d’octubre va tenir lloc una reunió entre el Departament (director
i secretari) i el delegat de la Vicerectora de Personal Acadèmic per a la Contractació
de Personal Docent, Miquel Àngel Senar. El Delegat escoltar els nostres punts a
negociar, va manifestar que la negociació no començaria fins al proper mes de gener.
Dins l’agenda de l’equip hi ha diversos punts importants: la transformació a agregat
de dues places, ocupades per David Paloma i Àngels Jiménez; el termini per a
sol·licitar la plaça d’agregat corresponent a la plaça de lector resultant de l’emeritatge
de M. Jorba (ocupada per Francesc Foguet); la transformació a lector de la plaça
resultant de la jubilació d’Anna M. Torrent (ocupada per Daniel Casals); la
transformació a lector d’una plaça d’ajudant sense clàusula de garantia (ocupada per
Alexandre López).
g) Nova política de professorat de la UAB
El rector va presentar, al Claustre del 28/11/2006, la futura nova política de
contractació personal de la UAB. Va manifestar la intenció de posar remei problemes
tradicionals de la política de personal docent, com l’existència de moltes places
inestables (els “falsos associats”), que caldria eliminar, la càrrega docent excessiva
dels ajudants, l’edat tardana d’estabilització laboral dels docents, i l’endogàmia. La
proposta del rector és substituir els ajudants per becaris de recerca amb poca
docència, amb una contractació limitada a 4 (+2) anys, després dels quals el becari ha
d’abandonar la universitat, mesura que evita l’endogàmia.
h) Política de PAS

L’equip de govern ha creat un nou model per a l’elaboració de plantilles de PAS dels
departaments. Té una validesa de 3 anys, i s’hi contempla la figura del PAS
interdepartamental.
i) Acords Interns de distribució dels ajusts segons un rànking de departaments. El nostre
Departament és a la part alta del 2n grup. i li han correspost 54.500 €.
j) Conveni amb l’institut Ramon Llull
S’està negociant un conveni entre l’IRL i la Vicerectora de Relacions Exteriors,
Mercedes Unzeta, segons el qual la UAB acolliria traductors literaris del català a
altres llengües, becats per IRL per fer una estada a la Facultat de Traducció i
Interpretació i el nostre Departament i rebre assessorament sobre la seva feina. L’IRL
només ha negociat amb la UAB. La UAB finançaria l’habitatge dels becaris i el
Departament i la FTI els hauria de proporcionar espai de despatx.
Una segona etapa del projecte consistiria a convidar traductors literaris del
castellà i llengües romàniques per tal de formar-los com a traductors del català.
k) Participació en el Fòrum de la Recerca
El dia 6 de novembre del 2006 es va inaugurar el Fòrum de la Recerca. El dia 6 de
febrer del 2007 la professora M. Teresa Espinal participarà en una sessió sobre la
recerca en els diferents àrees de la UAB.
l) Trams de recerca
S’han obert dues convocatòries de trams de recerca, la de la Generalitat i la del MEC.
Les condicions que estableixen les dues convocatòries han estat objecte de dubtes i
confusió. Diversos professors (J. Mascaró, G. Rigau, M. L. Hernanz) han fet
consultes al respecte.
La professora Anna Cros fa algunes precisions sobre aquest aspecte, i recorda que
també s’ha obert la convocatòria dels trams de gestió.
m) Premis i reconeixements
- Gemma Rigau ha rebut la medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic
de la Generalitat de Catalunya .
- Xavier Vall ha rebut el Premi d'Història de la Medicina de la Fundació Uriach.
- Joaquim Moles, exprofessor de la UAB, ha estat investit Doctor Honoris Causa per
la Universitat de Lleida.
- El Grup de Gramàtica Teòrica a passar a la categoria de Centre d’Estudis i Recerca,
amb el nom de Centre de Lingüística Teòrica.
La professora Maria Campillo informa que el Centre d’Estudis del Franquisme i de
l’Època Democràtica ha passat a ser un Grup d’Excel·lència.
S’obre un torn de paraules.
Albert Bastardes manifesta que per valorar adequadament el volum de matriculació a
Filologia Catalana, que caldria comparar amb dades d’altres universitats.
Teresa Cabré manifesta que l’estudi del Deganat sobre els alumnes matriculats s’ha
fet per a totes les titulacions de la Facultat.
3. Discussió i aprovació de la proposta de reforma del Reglament del Departament
sobre les competències de la Comissió Executiva (us adjuntem el document).
La mesa constats que no hi ha quòrum suficient per a aprovar aquest punt (només hi
ha 30 membres presents sobre els 43 necessaris), i decideix ajornar-lo per a una altra
sessió del Consell.
4. Aprovació del perfil i la comissió d’una plaça d’agregat.

Es tracta de la plaça de transformació de lector a agregat, amb clàusula de garantia,
actualment ocupada per David Paloma. Aquest plaça s’ha dotat abans del temps
previst per error del Vicerectorat, però finalment s’ha procedit a convocar-la,
respectant el parer del professor D. Paloma.
La Direcció del Departament proposa que la comissió d’avaluació del concurs
tingui els membres següents:
Titular
Suplent
Membre proposat pel Departament: Anna Bartra
Gemma Rigau
Membre proposat per la Facultat:
Anna M. Torrent Margarida Bassols
I un membre que ha de proposar el rector
Pel que fa al perfil, la direcció proposa el següent: Llengua Catalana: Estàndard Oral
I Escrit.
Es procedeix a votar la proposta de membres de la comissió i de perfil. S’aprova
per 25 vots a favor, cap vot en contra i 1 abstenció.
5. Aprovació d’un escrit de protesta al MEC per la denegació d’un ajut.
El director exposa breument els fets. En primer lloc, la denegació d’un ajut a un
congrés sobre teatre català per part del MEC, on s’al·legava que només tenia un
interès local i que, en tot cas, corresponia a la Generalitat donar aquesta mena
d’ajusts. S’ha fet un seguit de protestes que han tingut repercussió en els mitjans
informatius i en alguns partits polítics.
Dins la UAB, s’està redactant un escrit de protesta (se’n distribueix la darrera versió
als presents) per tal de vehicular-lo a través de la UAB. D’acord amb la Degana de la
FFL, caldria aprovar l’escrit al Consell de Departament i elevar-lo al Deganat perquè
sigui aprovat per la Junta Permanent. Finalment, hauria de ser aprovat per la Junta de
Govern, a instàncies de la Vicerectora de Relacions Institucionals Anna Cros.
S’obre un torn de paraules:
Jordi Castellanos manifesta que caldria fer accions contra el MEC,més que no pas
contra la persona que va redactar l’informe derogatori, ja que és el MEC qui
assumeix la responsabilitat de la decisió.
Albert Rico manifesta que cal distingir entre les valoracions subjectives que
s’expressen a l’informe, que són discutibles, i el fet, més greu, que s’hi proposi de
circumscriure al govern autònom el dret a la subvenció d’una cultura que, segons
la Constitució, és patrimoni de tot l’Estat.
Joan Mascaró opina que, si l’escrit de protesta ha de ser presentat al Consell de
Govern, caldria redactar un document explicatiu per a la discussió en aquest
òrgan.
Xavier Luna manifesta que hi ha antecedents d’aquest tipus de casos, i que caldria
explicitar-los a totes les instàncies.
Diversos membres del Consell aporten informacions sobre casos anteriors.
Víctor Martínez opina que es podria esmentar que hi ha precedents, sense necessitat
d’esmentar-los.
6. Torn obert de paraules.
No hi ha intervencions
S’aixeca la sessió.

