ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DEL 2008
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit, a les 12,00 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
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Jordi
Castellanos Vila, Josep A
Comellas Garcia, Salvador
Cros Alavedra, Anna
Dolz Gastaldo, Mavi
Espinal Farré, Teresa
Gallofré Virgili, Maria Josepa
Jorba Jorba, Manuel
Martí Mainar, Joaquim
Martínez-Gil, Víctor
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Quintana Trias, Lluís
Recasens Vives, Daniel
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Solà Pujols, Jaume
Teruel planas, Elvira
Vall Solàz, Francesc Xavier
Casals Martorell, Daniel
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
Mateu Fontanals, Jaume
Paloma Sanllehí, David
Villalba Nicolau, Xavier
Elordi Akordarrementeria, Jon
Galarraga lopetegui, Aritz
Gómez Martín, Francesc Josep
Massanell Messalles, Mar
Montserrat Grau, Mónica
Navarro Ruiz, Isabel
Padrosa Trias, Susanna
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Serveto López, Maria Dolors
S’EXCUSEN:
Campillo Guajardo, Maria
Fuentes Pujol, Eulàlia
Luna Batlle, Xavier
Mascaró Altimiras, Joan
Panyella Farreres, Ramon
Segarra Neira, Mila
Vilà Santasusana, Montserrat
Branchadell Gallo, Albert
Jiménez López, Àngels
López Borrull, Alexandre
Real Mercadal, Neus
Baiget Solé, Joan M.
Gassol Bellet, olívia
HI FALTEN:
Cid Leal, Pilar
Farreny Sistac, M. Dolors
Gonzàlez Quesada, Alfons
Melchor Muñoz, Vicent de
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Muñoz Ramos, Isidre
Pons Moll, Clàudia
Prieto Vives, Pilar
Recoder Sellares, M. Josep
Torrent Badia, Anna
Santamaria Roig, Núria
Aguiriano López de Armetia, Cristina
Arguimbau Vivo, Llorenç
Barenys de Lacha Teresa
Bosch Baliarda, Marta
Brunat Majó, Gemma
Ferran Ferrer, Núria
Hernández Nubiola, Caterina
Iribarren Donadeu, Teresa
Juanhuix Piqueras, Marta
López Chaves, Francesc M.
Martí Girbau, Núria
Molera Jordà, Mònica
Moreno Navarro, Pilar
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
Borràs Planagermà, Judit
Boté Sallia, Núria
Català Salichs, Núria
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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 de la sessió anterior
2 Informacions del director.
3. Informació de les unitats sobre el procés de reforma dels plans d'estudis.
4. Convocatòria d'una plaça de professor agregat (clàusula de garantia).
5. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per assentiment l’acta del Consell Ordinari del 29 de juny del 2007.
2 Informacions del director
El director precisa que aquest consell havia de ser bàsicament informatiu, però que s’hi
ha hagut d’afegir l’aprovació, urgent, d’una plaça d’agregat, corresponent a la que
ocupa actualment la professora Núria Santamaria.
A continuació informa dels següents punts:
a) Obertura del procés d’acreditacions, després que la LOU ha suprimit les
habilitacions
Aquest procés s’obre el 28/29 de gener (aplicació per a la sol·licitud). Aquest procés
suscita la pregunta de si hi haurà més funcionaris o contractats. La Universitat
vetllarà perquè els certificats es facin amb rapidesa.
b) Normatives de la UAB sobre gestió
En una reunió entre l’Equip de Govern i els directors de departament es va fer una
proposta de retribució dels càrrecs de gestió. Hi ha indefinició pel que fa a certs
càrrecs (coordinador de titulació i de tercer cicle). També hi ha la qüestió dels trams
de gestió, sobre els quals el Consell de Govern va aprovar una proposta d’assignació
de punts . En alguns departaments, amb més de 50 ETC, hi pot haver un segon
secretari. La direcció proposa d’atorgar aquest càrrec al cap d’unitat de Lletres
(actualment, Sergi Balari), que no té cap reconeixement però sí que té molta feina, ja
que fa de pont amb les altres unitats en l’elaboració del pla docent.
c) Nou programa d’anys sabàtics
Aquest programa conviurà amb l’actual (cada 25 anys) i tindrà una periodicitat de 10
anys (o 5 anys, si és mig any sabàtic). Aquests anys sabàtics comporten el
compromís d’estada de 8 mesos (4 mesos per a mig any sabàtic) en un centre
estranger. Aquestes dades prediuen un 3 professors en sabàtic per curs. No generen
recursos. El departament té tota la responsabilitat d’avaluació, cosa que pot ser
delicada.
Anna Cros confirma que aquest pla d’anys sabàtics ja s’ha aprovat.
d) Extinció de falsos associats
l’Equip de Govern s’ha proposat d’extingit tots els falsos associats al final del 2009.
Aquesta política afecta també els substituts, i no és gens evident com s’han de
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resoldre les substitucions. Les substitucions curtes s’haurien de resoldre amb hores
extres. Pel que fa a les llangues, potser caldria crea la figura de substitut contractat.
e) Dades de matriculació de Filologia Catalana
Hi ha 26 matriculats de titulació únic, i 12 de doble titulació (10 amb Fil. Anglesa, 1
amb Fil. Espanola i 1 amb Fil. Francesa): en total 38. Aquestes dades mostre una
consolidació de la recuperació dels darrers anys. A Filologia Hispànica n’hi ha 50. Al
màster d’Estudis Catalans n’hi ha 15 (el curs passat, 4). Sembla que el primer any era
el més problemàtic. Ara tindrem un màster interuniversitari i això ens beneficiarà. Al
master de Ciència Cognitiva i Llenguatge, hi ha pocs matriculats de la UAB. No
tenim dades dels dos postgraus, dels quals ens pot parlar després en David Paloma.
f) Màsters i doctorals
Pren la paraula el Coordinador del Tercer Cicle, Víctor Martínez Gil, per parlar de la
situació dels màster interuniversitari. El Coordinador emfasitza que el procés ha estat
liderat pel nostre Departament, i que serem coordinador del màster, sense cap
oposició per la part UB. Informa q ue el nou màster tindrà 4 especialitats: llengua
(recerca), literatura (recerca), llengua (aplicada a la correcció) i literatura (aplicada a
la gestió cultural). El nom serà Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura
Catalanes. Al final s’ha renunciat a incorporar-hi els dos postgraus de correcció i
assessorament del Departament. Per evitar competència entre el màster oficial i els
dos postgraus, la branca aplicada de llengua tractarà la correcció d’una manera
diferent de la dels postgraus (s’orientarà a la formació de quadres directius). En
aquest sentit, també s’ha pactat que, durant els dos primers anys, no es programarà el
màster no oficial que actualment s’ofereix sobre la base dels dos postgraus. Caldrà
definir bé les quatre branques. S’ha acordat que la docència no es farà traslladant els
professors d’una universitat a l’altra, sinó que els alumnes hauran d’alternar la
docència en cada centre.
Hi ha un altre màster nou, el d’Arts Escèniques (organitzat per la UAB, la UPF i
l’Institut del Teatre), que es va desenvolupant sense problemes. No hi ha cap novetat
important sobre el Màster de Ciència Cognitiva i llenguatge. El Màster de Català i
Castellà com a Llengües Estrangeres no ha tingut prou alumnes aquest any i s’ah
suspès.
S’ha organitzat el Curs de Locució Aplicada a la Publicitat, en cooperació ha TV3.
Els doctorats antics passen a cursar-se com a màsters, amb possibles estudis de
doctorat addicionals. El Vicerectorat d’Afers Acadèmics vol reduir el nombre de
doctorats, que han de ser inferiors en nombre que els màsters. El títol serà de
“doctor”, amb l’especialitat expressada en lletra més petita. El Departament ha
demanat un doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals. Caldrà
negociar, però.
Reprèn la paraula el Director. Informa que el Màster d’Arts Escèniques ha tingut 78
matriculats. Precisa que la reglamentació del doctorat ve del reial decret que defineix
el grau, que de fet cobrteix grau i postgrau. Cal remarcar que no s’hi parla de POPs.
S’han de mantenir les mencions de qualitat, i només hi hauria d’haver un programa
per departament, cosa que pot generar problemes, ja que també hi hauria d’haver el
doctorat de documentació. Caldrà negociar alguna solució.
g) Valoració del Departament
Les dades actuals del Rectorat tenen alguns errors, que s’han corregit en part: tenim
6,86 h per professor (l’indicador de referència és 6,75). L’esforç docent es calcula
tenint en compte el nombre de crèdits i el volum dels grups.
Com és tradicional, tenim pocs convenis i transferència de tecnologia
h) Programa de Residència de Traductors
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Aquest programa, que és un conveni entre la UAB i l’Institut Ramon Llull, ha rebut
11 traductors durant el primer any (2007). Els traductors, provinents de països
europeus i de l’Índia, han estat assessorats pel nostre professorat i han realitzat
diverses conferències sobre la situació de la literatura catalana als seus països.
i) Reubicació de despatxos de professorat
S’ha realitzat a mitjan desembre, i s’han ocupat 19 espais nous: 17 cedits per la
Facultat, 1 obtingut per intercanvi amb el Departament de Filologia Espanyola i 1
intercanviat per l’espai que fins ara ocupava el projecte Traces. Aquests 19 espais
s’han assignat de despatxos de docència (13) i a espais de recerca per a becaris (6).
j) Subvenció del Departament per a congressos
Fins ara, la quantitat establerta per a subvenció de congressos era de 500 €. La
direcció ha decidir apujar la quantitat a 1000 €.
k) Plaça de gestor interdepartamental
S’ha convocat la plaça de gestor interdepartamental per a la nostra unitat de gestió
interdepartametal, que permetrà que Mailo Serveto es consolidi en aquest càrrec que
fins ara ha exercit sense ser-ne titular.
l) Pla docent
S’ha començat a elaborar el Pla docent 2008-09. La voluntat del Deganant és que hi
hagi el mínim de canvis respecte a l’actual, atès que és el darrer de la Llicenciatura.
Pel que fa a la sol·licitud d’assignatures de Campus, demanem que tothom que en
sol·liciti informi puntualment la Direcció, per tal de poder cobrir adequadament les
necessitats docents.
m) Despeses telefòniques
Constatem que hi ha desequilibris entre els usuaris i demanem moderació. A la FCC
s’ha descobert el cas d’un telèfon amb molta despesa i que en realitat no era usat per
membres del Departament, sinó pel Deganat de la Facultat.
S’obre un torn de paraules:
Carme Picallo manifesta el seu desacord amb les limitacions que es volen inmposar
sobre el nombre de doctorats. La norma anglosaxona és que hi hagi un títol de PhD
amb una especificació raonable de l’especialització. En la situació que es planteja a
la UAB, hi hauria una especialització, massa ampla, en llengua, literatura i teatre.
Joan Argenter pregunta en quina mesura la tesi ha d’anar lligada a un màster. També
pregunta si els professors associats podran ser permanents.
Margarida Bassols observa que el telèfon problemàtic de la FCC no té cap funció per al
Departament, ja que els professors del Departament no el fan servir. També planteja
la qüestió d’una assignatura de Campus a càrrec de professorat de la FCC, per a la
qual s’havia sol·licitat una ampliació a dos grups, que va ser denegada per la
Direcció, després que s’hi matriculessin els 50 alumnes que cabien als dos grups.
Manifesta, així mateix, que els indicadors de docència són una eina que es limita a
expressar la càrrega docent, sense mesurar la qualitat de la docència.
El Director, en resposta a Joan Argenter, clarifica que els associats no són personal fix,
però poden tenir un contracte indefinit.
Joan Argenter opina que la idea originària de l’associat és que sigui una feina de curta
durada.
El Director replica que cal distingir contracte no fix de contracte de curta durada. En
resposta la Margarida Bassols opina que es podria cedir el telèfon problemàtic a la
FCC.
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Carme Picallo expressa que el baix esforç docent que té el departament té relació amb el
nombre baix d’estudiants, i que si es tinguessin en compte les enquestes de
satisfacció dels estudiants tindríem un bon resultat.
Albert Rico planteja que, als Consells de Departament, caldria separar millor els
problemes de tot el departament, que afecten totes les unitats, dels problemes de la
unitat de Lletres (espais, dedicació), els quals s’haurien de tractar dins de la Unitat de
Lletres.
El Director, en resposta a Carme Picallo, manifesta que, efectivament, l’especificació
d’especialitat del títol de doctor hauria de fer referència a la matèria escollida pel
doctorand, no necessàriament al programa de doctorat: això mateix és el que
expressa el Reial Decret, però encara està per definir. En resposta a Margarida
Bassols, clarifica que el problema de l’increment a dos grups de l’assignatura de
Campus esmentada és que no es va comunicar a la Diracció. També puntualitza que
el nombre màxim d’estudiants per grup en una assignatura de Campus és de 60. Si es
vol un segon grup sense arribar a aquesta xifra, caldrà sol·licitar-lo. En resposta a
Albert Rico, admet que la informació sobre espais només afaecta la unitat de Lletres,
però és una informació prou important perquè se n’informi tothom. Pel que fa a
l’esforça docent, no es tracta de cap manera d’una dada que només afecta la unitat de
Lletres (que només hi té, això sí, un pes més gran).
M. Teresa Espinal pregunta si l’estimació que hi pot haver tres sol·licituds d’any sabàtic
per any es calcula sobre els sabàtics anuals.
El Director aclareix que efectivament, serien tres sabàtics anuals o equivalent en
sabàtics de mig any.
3. Informació de les unitats sobre el procés de reforma dels plans d'estudis
Els graus consten de 240 crèdits en quatre cursos, 60 per curs, idealment, 10
assignatures de 6 crèdits. Cal incloure-hi un treball de grau, de 6 a 30 crèdits. No hi ha
catàleg d’assignatures obligatòries. S’han d’adscriure a una de les cinc branques de
coneixement. Hi ha d’aver 60 crèdits de matèries bàsiques, un 60% de les quals seran
matèries estipulades per a la branca de coneixement.
La normativa de la UAB estableix que els tres primers anys (180 crèdits) donen lloc a
un títol propi, equivalent al Bachelor europeu. El quart any ha d’incloure el treball de
final de grau. Hi pot haver itineraris, d’un mínim de 30 crèdits. També hi pot haver
mínors, cursables a partir d’altres graus.
El directors cedeix la paraula als caps d’unitat perquè informin sobre la situació i
perspectives dels nous graus de cada facultat.
Joaquim Martí, cap d’unitat de la FTI, informa que la proposta de grau, elaborada dins
de la primera etapa, va ser rebutjada per la Junta de Facultat el dia 22 de gener. La
proposta havia estat elaborada per una comissió de la Junta de Facultat, i preveia que
les llengües A (català i castellà) mantenien la obligatorietat de totes dues llengües a
primer curs, com en el pal d’estudis actual.
Lluís Quintana, que parla en nom del cap d’unitat de la FCE Xavier Luna, explica que la
conversió en grau implica un pas de 3 a 4 anys. Desapareixen les especialitats actuals
i en sorgeixen quatre de noves. Les comissions constituïdes, en una de les quals hi
haurà l’Eulàlia Pérez, preparen un document per al mes de febrer.
Remei Perpinyà informa que a la FCC s’hi presenten tres títols de Grau. Dins les
assignatures bàsiques hi haurà Comunicació. La llengua catalana hi podrà ser present
en cursos posteriors. La Junta de Facultat delegarà en una comissió general i quatre
d’específiques (una per a cada grau i una per al màster). Mavi Dolz en serà membre.
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Josep Pujol explica que la direcció demanarà una entrevista amb cada degà per tal de
potenciar la docència del Departament en cada centre. També s’ha enviat, al mes de
desembre, una carta als degans i directors de tots els centres de la UAB per tal de
promoure el català com a assignatura de primer curs i en cursos avançats. No hi ha
hagut resposta i caldrà reconsiderar l’estratègia.
Francesc Foguet informa sobre el grau que ha de substituir Filologia Catalana. Els
criteris del deganat són de definir les assignatures de branca de primer, establir els
cursos de segon i tercer com a nucli i col·locar les assignatures optatives al quart
curs. Els possibles mínors serien: Llengua i Literatura Catalanes, Lingüística
(interdepartamental), Teatre (interdepartamental) i Llengua Basca.
Sergi Balari informa sobre el nou grau de Logopèdia, que també passa de 3 a 4 anys. Hi
ha una comissió encarregada d’elaborar el pla d’estudis, que no és prou
representativa, i on l’única representació de la Facultat de Lletres és Sergi Balari.
S’obre un torn de paraules:
Teresa Espinal pregunta si les assignatures anuals poden ser de les matèries comunes.
Francesc Foguet respon que ho poden ser.
Josep Pujol comenta que caldrà veure si es poden programar, tenint en compte que la
poca matriculació de les filologies ha portat el Deganat a pensar en un cus comú de
totes les filologies.
Remei Perpinyà pregunta sobre la situació de l’assignatura d’humnanitats.
Francesc Foguet informa sobre la distribució de crèdits del primer curs.
4. Convocatòria d'una plaça de professor agregat (clàusula de garantia).
La professora Núria Santamaria és lectora, provinent d’ajudant amb clàusula de
garantia. Ha demanat, com hi tenia dret, que es convoqui una plaça d’agregat. El
Departament ha de proposar el perfil i dos membres de la comissió (el tercer el proposa
el rector). La proposta provisional es va aprovar a la Comissió executiva del proppassat
21 de gener. Cal considerar que hi ha d’haver equilibri de gènere, que un membre ha de
ser d’una altra àrea i que un membre ha de ser d’una altra universitat.
La proposta és:
Perfil: Literatura Catalana: Teatre Contemporani
Membres:
- M. José Vega (F. Espanyola), suplent: Gonzalo Pontón (F. Espanyola)
- Enric Gallén (UPF), suplent: Marina Gustà (UB)
Mailo Serveto observa que el perfil ha de coincidir amb el nom d’una assignatura, i la
proposta no ho compleix.
Francesc Foguet proposa: Literatura Dramàtica i Espectacle Teatral a Catalunya.
El director demana l’aprovació per assentiment de la proposta esmenada.
S’aprova.
5. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions.
S’aixeca la sessió.
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