ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 29 DE
JUNY DEL 2007, APROVADA EL CONSELL ORDINARI DEL 25 DE GENER DEL
2008
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit, a les 10,30 hores,
a la sala d’actes B7/1056 de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN:
Argenter Giralt, Joan A.
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Campillo Guajardo, Maria
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Josep A
Gallofré Virgili, Maria Josepa
Luna Batlle, Xavier
Martí Mainar, Joaquim
Martínez-Gil, Víctor
Mascaró Altimiras, Joan
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Rigau Oliver, Gemma
Solà Pujols, Jaume
Teruel planas, Elvira
Vall Solàz, Francesc Xavier
Vilà Santasusana, Montserrat
Casals Martorell, Daniel
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
Mateu Fontanals, Jaume
Pons Moll, Clàudia
Santamaria Roig, Núria
Villalba Nicolau, Xavier
Galarraga lopetegui, Aritz
Juanhuix Piqueras, Marta
Martí Girbau, Núria
Massanell Messalles, Mar
Padrosa Trias, Susanna
Serveto López, Maria Dolors
S’EXCUSEN:
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Comellas Garcia, Salvador
Cros Alavedra, Anna
Espinal Farré, Teresa
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gonzàlez Quesada, Alfons
Jorba Jorba, Manuel
Melchor Muñoz, Vicent de
Panyella Farreres, Ramon
Recoder Sellares, M. Josep
Segarra Neira, Mila
Torrent Badia, Anna
Branchadell Gallo, Albert
Jiménez López, Àngels
López Borrull, Alexandre
Muñoz Ramos, Isidre
Real Mercadal, Neus
Elordi Akordarrementeria, Jon
Ferran Ferrer, Núria
HI FALTEN:
Aulet Amela, Jaume
Balaguer Sancho, Josep M.
Castellanos Vila, Jordi
Cid Leal, Pilar
Farreny Sistac, M. Dolors
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Rico Busquets, Albert
Paloma Sanllehí, David
Prieto Vives, Pilar
Aguiriano López de Armetia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Baiget Solé, Joan M.
Barenys de Lacha Teresa
Bosch Baliarda, Marta
Brunat Majó, Gemma
Gassol Bellet, olívia
Gómez Martín, Francesc Josep
Hernández Nubiola, Caterina
Iribarren Donadeu, Teresa
López Chaves, Francesc M.
Molera Jordà, Mònica
Montserrat Grau, Mónica
Moreno Navarro, Pilar
Navarro Ruiz, Isabel
Olid Bàez, M. Isabel
Ribera Fuentes, Marc
Van Oosterzee Sanz, Carles
Vanrell Bosch, Maria del Mar
Vega Cobo, F. Xavier
Marfany Simó, Marta
Alemany Gutiérrez, Elisenda
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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 les actes dels Consells ordinari i extraordinari anteriors
(v. http://seneca.uab.es/filologiacatalana/reglaments.htm).
2. Informe del Director.
3. Aprovació del Pla Docent 2007-2008.
4. Aprovació del pressupost 2007.
5. Precs i preguntes.
1. Aprovació de les actes dels Consells ordinari i extraordinari anteriors
S’aproven per assentiment, després de corregir una errada a l’acta del consell ordinari.
2. Informe del Director
El director pren la paraula per informar dels punts següents:
2.1. Reforma de la LOU
La reforma de la LOU comporta diversos canvis significatius: procediment d’elecció
del rector (que es farà per sufragi universal o per votació del claustre, segons es
defineixi als estatuts de la universitat); elegibilitat dels professors contractats laborals
permanents (podran ser elegits membres del claustre i degans); regulació de la
docència i investigació als centres.
2.2. Reforma dels plans d’estudis
El govern encara no ha publicat el decret-llei, però el document de treball del
ministeri defineix molts aspectes que probablement no canviaran: no hi haurà un
catàleg de titulacions (només es determinen les branques del saber a què
s’adscriuran); el grau constarà de 240 crèdits, dels quals 60 seran comuns a la branca;
hi haurà un treball de recerca (màxim 30 crèdits).
2.3. Alguns aspectes de política universitària
A) Carrera acadèmica
Al darrer claustre el rector va presentar un esbós la nova carrera acadèmica, pensada
per lluitar contra l’endogàmia. Consta de dues fases:
1) A la primera, que constitueix el primer graó de la carrera docent, hi ha la nova
figura del Personal Investigador en Formació (PIF), que fa una docència limitada i té
un contracte màxim de 3 anys, després dels quals ha d’abandonar la universitat; amb
aquesta figura, es vol posar fi fi als falsos associats (que no tinguin una feina de
prestigi reconegut fora de la universitat).
2) La segona, en què es defineix l’accés progressiu a les places docents estables:
lector (màxim 5 anys), agregat i personal numerari.
La figura del PIF ha suscitat una alarma injustificada, perquè de fet no substitueix la
de becari postdoctoral: una depèn del Vicerectorat de Personal Acadèmic i l’altra, del
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Vicerectorat d’Investigació. El nostre Departament no ha sol·licitat cap PIF perquè
s’havien de bescanviar per altres recursos docents, que no tenim lliures. De fet són
recursos poc rendibles, ja que costen com un A36, però tenen una càrrega docent de
només 6 crèdits.
B) Recerca
Actualment la UAB té un esborrany d’un ‘Marc de col·laboració’ entre departaments
i centres de recerca, que ha de regular l’adscripció de la recerca de cada professor al
seu departament o al centre o institut al qual pertany. S’hi estableix que cada
professor pot demanar lliurement l’adscripció de la seva recerca 100% al centre de
recerca o 50% al centre i 50% al departament. A efectes d’avaluació de la recerca al
departament, compta tota la recerca dels seus professors; en canvi, pel que fa als
indicadors de recerca (que serveixen de base per a l’assignació d’espais i suport a la
recerca), compta l’adscripció dels professors.
C) Recursos informàtics
Després de la darrera junta de Facultat, es va presentar l’aplicació Ein@ (Entorn
Interactiu Normalitzat d'Activitat de Recerca), que substitueix el programa Fènix.
S’hi pot accedir per la intranet de la UAB i sembla eficaç.
D) Adscripció de PAS als departaments
S’ha presentat una proposta de reglament que estableixi els criteris per a assignar
PAS a cada departament. Segons els criteris d’aquest proposta, el nostre departament
està bé (té un índex de 4,6). Cal dir, però, que els càlculs en què es basa aquest índex
tenen errors importants: a) No s’hi compten els dos CER (CLT i ProLope); b) s’hi
contempla un criteri d’experimentalitat que discrimina les humanitats de manera
infundada (ja hi ha hagut protestes de les facultat de Lletres i de Ciències de la
Informació). Esperem que aquest aspectes es corregeixin i en sortim afavorits.
2.4. Reformes EEES al nostre Departament
A) Els plans d’estudis de grau
Atès que la reforma dels plans d’estudi no comporta una catàleg de titulacions, a la
FFL ja s’han començat a proposar títols: “Llengua i literatura catalanes”, “Estudis
anglesos”, “Estudis francesos”, “Filologia clàssica” (la FFL és pionera en la proposta
de denominacions).
El Vicerectorat d’Afers Acadèmics ha donat la consigna que els nous graus siguin
flexibles i adaptables, que permetin de combinar-se de diverses maneres: a)
permetent que una alumne d’un grau cursi un curs d’un altre grau (“mínor”
comparable a la “menció” actual); b) permetent que un alumne cursi un grau de dues
filologies amb 50% de crèdits a cadascuna.
Hi podria haver un mínor de llengua i literatura catalanes, i també un de lingüística i
un de llengua i cultura basques. El primer curs és un curs comú de branca. La nostra
branca és humanitats, però el deganat proposa que sigui un curs comú de filologies.
La Degana dóna suport a la docència de llengua catalana a tota la Facultat.
El director ha mantingut converses amb els caps de les altres unitats i els ha ofert
suport per a mantenir la docència actual o incrementar-la. Cal dir que la llicenciatura
de Documentació passarà a ser un màster.
B) Els màsters
Aquest any el màster d’Estudis Catalans té 10 preinscrits, El màster
interdepartamentals de Català/Castellà com a Segona Llengua té 5-6 preinscrits. El
doctorat d’Arts Escèniques passa a ser màster.
El màster d’Estudis Catalans passa a ser un màster interuniversitari (Estudis
Avançats en Llengua i Literatura Catalanes), que tindrà quatre especialitats: dues de
recerca (de llengua i de literatura) i dues de professionalitzadores (Gestió del
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Patrimoni Literari i Correcció i Assessorament Lingüístics, provinent dels postgraus
PCQL i PALMA). Aquest proposta s’ha presentat al Deganat, que l’ha elevada a la
subcomissió de Postgrau de la Comissió d’Afers Acadèmics).
Pel que fa al màster de formació de professorat de secundària, ha estat presentat i
retirat diverses vegades. Constitueix un problema perquè pot fer una competència
molt forta a d’altres màsters. La Degana ens ha informat que a la reunió de degans de
Lletres de l’Estat es va proposar que almenys el 50% de la docència d’aquest màster
sigui pròpia de l’especialitat (facultat), amb l’altre 50% de matèries de capacitació
pedagògica. El conseller d’Ensenyament és entusiasta de la proposta.
C) Docència del Departament a tots els centres de la UAB
Aprofitant l’avinentesa de la reforma dels plans d’estudis, la direcció proposarà als
degans i directors de departament d’introduir-hi docència de català. En aquesta
iniciativa ja tenim des de fa temps el suport del rector, que redactarà un missatge als
responsables que acompanyi el el que enviarem nosaltres (a la tardor). La introducció
de docència de català es pot fer a dos nivells: a) dins els crèdits de primer curs (que
inclouen crèdits comuns de la branca i crèdits d’altres branques); b) com a
assignatures optatives de quart curs, més especialitzades.
2.5. Nous espais del Departament
Aprofitant les obres de reparació de l’espina B7, el Deganat va decidir de construirhi una altra planta i atorgar al nostre Departament 17 espais de 20 metres quadrats.
Posteriorment, es va adjudicar un altre espai de 20 m2 per al Servei Bibliogràfic
Traces a canvi d’abandonar el seu emplaçament actual.
Hi ha hagut una proposta del Deganat perquè els departaments de Filologia Anglesa i
de Filologia Francesa ocupessin espais de l’espina B7 (assignats a Filologia Catalana
i Filologia Espanyola), i que els Departaments de Filologia Catalana i de Filologia
Espanyola ocupessin el seu espai actual. Aquesta proposta, però, va ser rebutjada pel
departament de Filologia Anglesa.
Els espais que la Facultat cedeix al nostre departament són espais de recerca
legitimats com a espais de també de docència, atesa la nostra manca actual d’espai.
Hem de fer la petició de mobiliari per a aquests espais (parcialment subvencionat per
la Facultat) abans de l’11 de juliol.
2.6. Conveni amb l’Institut Ramon Llull
S’ha signat un conveni entre el Vicerectorat de Relacions internacionals de la UAB i
l’Institut Ramon Llull, pel qual la nostra universitat acollirà traductors estrangers de
literatura catalana. De moment, el conveni contempla la primera fase del projecte
(que començarà a funcionar durant el 2007): acollir per unes quantes setmanes
traductors que actualment tinguin un encàrrec de traducció. La segona fase, que
caldrà concretar, està pensada per a traductors que actualment tradueixen literatura
d’una llengua romànica propera al català, i consistiria en un curs intensiu que els
habiliti per a començar a traduir del català.
2.7. Escrit de protesta davant el MEC per la denegació d’un ajut a un congrés
Al Consell ordinari de Departament del 15 de desembre, es va aprovar un escrit de
protesta davant la denegació d’un ajut de finançament per part del MEC a un congrés
sobre teatre català. Aquest escrit va ser aprovat posteriorment a per la Junta de
Facultat i es va elevar al Rectorat, que el va transmetre al MEC. Fruit d’aquest escrit,
la secretària del Ministeri va trucar a la Degana en to disculpatori.
2.8. Altres informacions
Properament tindrà lloc un cicle sobre Literatura Catalana Actual, organitzat pel
nostre Departament.
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Al curs vinent es reeditarà el cicle de conferències Literatura Catalana i
Professionalització, organitzat per la professora Neus Real.
Recentment ha tingut lloc la ornada sobre “Llengua i futbol”, organitzada pel
professor Daniel Casals.
La Facultat de Ciències de l’Educació ha establert un conveni de pràctiques per a
mestres d’escola catalana de la Catalunya Nord.
El professor Jaume Aulet ha col·laborat en la redacció d’un dictamen (encarregat per
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats) sobre la literatura catalana en el currículum
de secundària.
El director cedeix la paraula a Francesc Foguet perquè informi sobre la política de
promoció de Filologia Catalana del Departament.
Francesc Foguet informa que, amb el suport de la Direcció i del Deganat, s’han dut a
terme una sèrie de mesures: a) reactivació i reglamentació de la Comissió de
Docència; b) cicle de conferències “Filologia Catalana i Professionalització”
(coordinat per Neus Real); c) edició d’una Guia FilCat, que ha estat enviada a
instituts d’ensenyament secundari; d) promoció per correu a alumnes que han assistit
a les Jornades de Portes Obertes i al saló Estudia; e) organització de dues tutories al
final de cada semestre per als alumnes de primer curs; organització de reunions
informatives, un als alumnes de primer cicle i una als alumnes de segon cicle; f)
sessió informativa (conjuntament amb el Departament de Filologia Espanyola) sobre
les pràctiques professionalitzadores. També informa que el curs vinent caldrà
constituir una comissió per a l’elaboració de nou pla d’estudis, i que,
consegüentment, caldrà refer la guia FilCat.
A continuació s’obre un torn de paraules:
Joan Argenter pregunta si el màster professionalitzador de secundària es farà en d’altres
universitats, o en facultats altres que la FCE.
Xavier Luna pregunta si la direcció del Departament ha pres alguna postura respecte a
aquest màster. Opina que el Departament s’hi hauria d’implicar, més que no pas
oposar-s’hi, com suggereixen algunes veus.
Teresa Cabré aclareix que els mínors els cursen estudiants que han cursat un grau
diferent. En aquest sentit, troba sorprenent que els estudis de Biblioteconomia i
Documentació no s’hagin constituït en mínor (a més de màster). Opina que les
matèries del màster professionalitzador de secundària han de dependre del títol previ
de l’estudiant. Urgeix la direcció a enviar la carta de promoció del català com a
matèria dels plans d’estudis d’altres facultats al setembre, atès que el Vicerectorat
d’Estudis ja té molt avançat l’esquema dels nous plans d’estudis.
Eulàlia Bonet suggereix que els continguts de llengua del nostre màster podrien servir
com a matèria del màster professionalitzador de secundària.
Elvira Teruel pregunta per què, si les assignatures de Campus son objecte de promoció,
se li ha denegat un assignatura que havia sol·licitat.
Carme Picallo remarca, en relació a la política d’adscripció de la recerca a centres i
departaments, que hi ha manca de col·laboració, i que la nova proposta esmentada és
de difícil aplicació en el cas del Centre de Lingüística Teòrica. En general, els CERS
i instituts en surten beneficiats. Explica que, després de la convocatòria de préstecs a
parcs científics del 1999, els CERs i Instituts es van beneficiar dels overheads,
mentre els departaments van haver de pagar les infraestructures.
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Joan Mascaró opina, sobre la nova distribució dels espais, que les decisions que es
prenguin sobre espais de recerca han d’afectar tots els espais del Departament, que
s’han de redistribuir.
A continuació, el cap del departament replica a les intervencions anteriors. Pel que fa al
màster professionalitzador de secundària, no té informació sobre si s’impartirà en
altres universitats. Clarifica que la Direcció no s’oposa a aquest nou màster, però
admet que hi ha preocupació dins el Departament per la competència que pot suposar
amb els nostres màsters.
Agraeix els suggeriments d’E. Bonet i de T. Cabré i tot seguit cedeix la paraula a
Remei Perpinyà perquè expliqui els motius que no s’hagi proposat un mínor de
Biblioteconomia i Documentació.
Remei Perpinyà explica que era massa difícil convertir aquests estudis en un grau. Pel
que fa al màster, és una oportunitat que deixa temps per a la reflexió, ja que la FCC
està més endarrerida en la proposta de màsters i POPs. Caldria reflexionar també
sobre la possibilitat d’un mínor.
El director aclareix a Joan Mascaró que la decisió sobre espais de recerca i de docència
es farà conjuntament. En resposta a Elvira Teruel, precisa que allò que aquesta
professora havia sol·licitat no era una assignatura nova, sinó un grup nou d’una
assignatura existent; i que la sol·licitud es va cursar sense consultar la direcció del
Departament, que n’ha de tenir notícia per fer les previsions oportunes en el pla
docent. En referència a les qüestions plantejades per Carme Picallo, el director
planteja la qüestió de quin règim tenen els centres de recerca amb edifici propi.
Carme Picallo aclareix que tots els centres de recerca s’han de regir per un conveni
marc.
3. Aprovació del Pla Docent 2007-2008.
Pren la paraula el Cap d’Unitat Sergi Balari, que comenta breument la fotocòpia
distribuïda de la darrera versió del pla docent. Explica que hi ha hagut moltes
substitucions i molts concursos que han complicat el procés. Ha calgut, també,
utilitzar una fórmula de conversió de crèdits tradicionals a crèdits ECTS, per a les
assignatures d’Humanitats. Convida els presents a comunicar-li qualsevol errada o
observació pertinent.
S’obre un torn de paraules. Ningú no demana la paraula.
El Pla Docent s’aprova per assentiment.
4. Aprovació del pressupost 2007.
El director comenta les fotocòpies distribuïdes sobre els pressupostos que s’han
d’aprovar. Remarca que en el tancament del 2006 s’hi observava un fort increment
de despeses en correu: 4500 € (se n’havien pressupostat 2500), potser atribuïble a un
enviament més elevat de paquets a l’estranger. Pel que fa a telèfon, les despeses es
mantenen estables. En canvi, ha disminuït la despesa en llibres i revistes, perquè hem
rebut un ajut del PEIR de 1500 euros. Comenta, finalment, que a data d’avui encara
no s’ha fet la distribució del pressupost 2007 i que, per tant, funcionem amb
pressupost prorrogat.
5. Precs i preguntes.
Maria Campillo explica que el MEC no li ha aprovat els trams d’investigació, i que la
qualificació de l’informe denegatori (5,4) és idèntica a la que ha obtingut Jaume
Aulet, a qui també s’han denegat els trams, cosa que troba sospitosa. Una de les
raons d’aquests puntuació és que les revistes i editorials en què ha publicat (Els
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Marges, Publicacions de l’Abadia de Montserrat) són “d’impacte reduït”. Opina que
l’han tractada de manera humiliant, i probablement amb discriminació de la cultura
catalana. També comenta que un de membres de la comissió avaluadora és Joan
Mascaró.
Núria Santamaria opina que aquest tracte discriminatori està asfixiant els recursos dins
l’àmbit de la cultura catalana, i que caldria una acció contundent.
Jaume Aulet precisa que ell no se sent sorprès del veredicte del MEC, ja que no tenia
gaire recerca, però el sorprèn que la puntuació sigui idèntica a la de Maria Campillo.
Pregunta quin és el procediment de la comissió.
Jordi Castellanos observa que els representants catalans hauria de fer pressió, amb una
postura ferma (com en el cas del professor Albert Hauf, que quan calia “es
quadrava”), i proposa que es consultin els serveis jurídics de la UAB.
Joan Mascaró intervé per al·lusions, com a membre que ha estat de la comissió.
Puntualitza que està sotmès a una certa confidencialitat, però que pot assegurar que
no són certes algunes de les insinuacions que s’han fet sobre els membres, i que no és
possible “quadrar-se”. A continuació opina que la literatura catalana no medieval no
està mal tractada: allò que passa és que no hi ha editorials i revistes de prestigi per a
aquest tipus de literatura.
El director argumenta que en aquests casos hi ha dos tipus de problemes: la poca
estabilitat dels índexs d’impacte de les revistes, de la qual la comissió del ministeri
no és responsable; i els possibles indicis de prejudicis per part de membres de la
comissió, que potser no són determinants. Pregunta si un recurs pot anar acompanyat
de documentació addicional.
Joan Mascaró aclareix que hi ha d’haver certes condicions necessàries i suficientys per a
presentar-lo.
S’aixeca la sessió.
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