ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL
DEL 2008
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit, a les 10,30 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
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Padrosa Trias, Susanna
Serveto López, Maria Dolors
S’EXCUSEN:
Campillo Guajardo, Maria
Fuentes Pujol, Eulàlia
Luna Batlle, Xavier
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
Mascaró Altimiras, Joan
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
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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
(v. http://seneca.uab.es/filologiacatalana/reglaments.htm).
2. Informe del Director
3. Aprovació del Pla Docent 2008-2009
4. Aprovació del pressupost 2008
5. Torn obert de paraules

1. Aprovació de l’acta del Consell ordinari anterior
S’aprova per assentiment l’acta del Consell Ordinari del 25 de gener de 2008.
2 Informe del director
El director recorda que aquest és el darrer consell ordinari amb l’equip de direcció actual i
que, segons va aprovar la Comissió Executiva del 30 de juny, hi haurà una sessió
extraordinària del Consell de Departament el dia 8 de setembre per a l’elecció del nou director
(únic punt de l’ordre del dia), amb un període previ de presentació de candidats.
2.1. Reforma dels plans d’estudis
2.1.1. Grau de Filologia Catalana
Els plans d’estudi de grau s’estan elaborant i alguns ja estan aprovats per la Junta Permanent
de la Facultat. El de Filologia Catalana es va aprovar finalment a la Junta de Facultat del 26
de juny del 2008, després de dos intents no reeixits a causa del boicot dels estudiants. L’estat
actual del pla d’estudis de Filologia Catalana és accessible al web del Departament.
Eulàlia Fuentes observa que no és possible accedir-hi.
El director aclareix que és un problema general de tots els departaments de filologia.
Respecte al boicot dels estudiants, hi ha expedients oberts, dos dels quals són d’estudiants de
Filologia Catalana. Cal dir que el boicot va tenir lloc malgrat que tant el Deganat com el
Departament van donar informació i van fer ofertes de diàleg.
Les negociacions polítiques sobre els nous plans d’estudis de les filologies tenen lloc entre el
Comissionat d’Universitats i les universitats; els representants de la UAB són Dolors Riba
(Vicerectora d'Ordenació Acadèmica) i Josep M. Brucart (representant de les filologies). Les
exigències del Comissionat (entrada mínima de 30 estudiants per justificar un grau) han
afectat els plans d’estudis d’algunes titulacions (Filologia Clàssica ha passat a Estudis
Clàssics, i Filologia Francesa ha passat a Estudis Francesos), però no Filologia Catalana, que
té l’entrada mínima garantida. Hi ha una qüestió pendent: el nom de la titulació. La
negociació s’ha basat en l’evitació sistemàtica de la paraula Filologia i en un sistema de
simetries: d’una banda, Estudis Anglesos i Estudis Francesos (+ Estudis Clàssics), de l’altra,

3

Llengua i Literatura Catalanes i Llengua i Literatura Espanyoles. Aquests són els títols
aprovats, però no definitius, i es poden proposar canvis si es pacta. Sabem que tots els
departaments de Filologia Catalana dels Països Catalans estan d’acord a adoptar “Filologia
Catalana” (el mes d’abril hi va haver una reunió a Ciutat de Mallorca). També Filologia
Espanyola ho veu així (per raons estrictament científiques i de brevetat). La comissió de pla
d’estudis ha adreçat un escrit al deganat i la vicerectora en té constància (el dia 11/7/08 hi va
haver una entrevista entre la Vicerectora d’Afers Acadèmics i els directors de Filologia
Catalana i Filologia Espanyola).
El director demana explícitament el suport dels membres del Consell per al manteniment de la
denominació 'Filologia Catalana'. Argumenta que aquesta opció és concisa, coneguda, clara i
compartida per tots els departaments.
S’obre de manera extraordinària un torn de paraules només per a aquesta qüestió. Si cal, es
votarà una proposta de declaració.
Joan Argenter opina que el nom hauria de ser uniforme per a totes les universitats. Pregunta
quina és l’opció que s’ha triat a la Universitat de València.
Anna Gavarró pregunta quins arguments hi ha a favor de l’opció proposada.
El director aclareix, en resposta a J. Argenter, que la voluntat de la Generalitat és que els
noms siguin uniformes, però es pot negociar. Pel que fa a la Universitat de València, han
aclarit, amb una nota als altres departaments, que optaven per Filologia Catalana, opció
que els permet mantenir l’adjectiu “catalana” independentment de si “valencià” s’imposa
en altres àmbits. En resposta a A. Gavarró, exposa uns quants arguments a favor de l’opció
proposada: és sintètica, té acceptació social i acadèmica, va d’acord amb la tradició (altres
opcions són d’inspiració germànica). A més, la versió alternativa “Llengua i Literatura
Catalanes” pot suggerir a l’estudiant que és una continuació de les assignatures homònimes
de secundària.
Daniel Recasens opina que cal fer una votació per a dirimir-ho.
Es procedeix a la votació, que dóna 27 vots a favor de Filologia Catalana, 3 a favor de
Llengua i Literatura Catalanes i 8 abstencions, per la qual cosa s’aprova el següent text per
enviar al Vicerectorat d’Afers Acadèmics:
“El Consell de Departament de Filologia Catalana ha acordat, en la seva reunió del 3/7/08,
demanar a aquest vicerectorat que es mantingui la denominació Filologia Catalana per al nou
títol de grau que ha de substituir l’actual llicenciatura de Filologia Catalana”
2.1.2. Altres graus on el Departament té docència
Han estat aprovats els graus d’Humanitats (que entrarà en vigor el curs 2008-09) i de
Traducció i Interpretació. Sobre aquest darrer grau, el Departament està en desacord sobre la
importància, la distribució i el pes docent que s’ha assignat a les assignatures impartides pel
departament (llengua catalana, lingüística i documentació). Cal recordar que la primera
proposta de pla d’estudis va ser rebutjada a la Junta de la FTI i aquest fet va provocar la
dimissió de l’equip de Deganat. El nou Deganat va negociar la segona proposta de pla
d’estudis de manera restringida amb els departaments i ha estat inflexible amb totes les
nostres observacions i crítiques, a les quals l’equip ha dedicat un gran esforç sense cap fruit.
Hi ha aspectes greus, com ara que la lingüística passa a ser una assignatura optativa de quart
curs o la reducció dràstica de la llengua catalana de segon curs.
Encara no han estat aprovats els plans d’estudis de Ciències de la Comunicació, Ciències de
l’Educació i Logopèdia.
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Margarida Bassols informa que a la FCC els plans d’estudis s’estan negociant, sense
previsions de calendari. Una novetat és que la llengua catalana passarà a ser obligatòria, amb
la qual cosa s’incrementarà el nombre d’alumnes. En canvi es perdran algunes assignatures
optatives, com literatura catalana. La negociació és difícil a causa del conflicte entre el
Deganat i els departaments.
El director ofereix suport per a la negociació.
Lluís Quintana informa que als plans d’estudis de la FCE hi haurà assignatures de llengua i
literatura. També s’oferiran assignatures de campus, però encara no s’ha determinat quin
departament la oferirà. Hi haurà assignatures de llengües estrangeres. S’aprovarà al setembre i
encara hi ha marge de maniobra per negociar.
Sergi Balari informa sobre el nou pla d’estudis de Logopèdia. Explica que, atès que
Logopèdia depèn de Ciències de la Salut, les competències estan determinades pel ministeri.
Per aquest motiu, no ha estat possible conservar les assignatures de llengua catalana i
castellana, fet que es pot contrarestar, però, amb les assignatures de lingüística.
Margarida Bassols informa que a la FCC hi haurà una assignatura anual, anomenada
“Projecte”, que inclourà continguts de documentació.
El director informa que a la FFL el primer curs tindrà una assignatura de català o castellà (a
escollir) per a tots els graus que no siguin de filologia.
El director recorda que l’equip de direcció, amb el suport del rector, va enviar un missatge a
tots els degans i caps de departament, que els proposava d’incloure assignatures de català a 1r
curs o a 4t curs. Davant l’efecte pràcticament nul de la proposta, una alternativa encara viable
seria la possibilitat d’organitzar un minor d’expressió oral i escrita, que aprofiti les actuals
assignatures de Campus i hi sumi altres continguts aptes per a tot el campus.
2.2. Màsters oficials
Hi ha continuïtat dels màsters de Ciència Cognitiva i Llenguatge i dels postgraus de PCQL i
PALMA. També dels cursos CLAP i Català i Espanyol com a segona llengua. Hi ha tres
novetats:
a) Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura Catalanes, interuniversitari UABUB, coordinat per la UAB. És la transformació de l’actual Màster en Estudis Catalans.
Se’n va explicar l’estructura en el consell de Departament anterior. A darrera hora, hi
ha hagut canvis importants: les dues especialitats professionalitzadores no s’activaran
per problemes en la negociació amb la UB. Serà doncs un màster de recerca, mentre la
professionalització serà vehiculada a través de postgraus “propis” o “no oficials” (en
el nostre cas, PCQL i PALMA, que a partir del curs 08-09 compten amb l’aval de
l’IEC – podeu veure el conveni al web del Departament).
b) Màster en Estudis Teatrals, transformació del Doctorat en Arts Escèniques,
interuniversitari UAB, UPF, IT. Coordinat per la UAB.
c) Participació de l’àrea de Documentació en el Màster de Biblioteca Escolar
(interuniversitari UAB-UB).
2.3. Màster oficial de formació de professors de secundària
Els Departaments responsables d’especialitats hi podran programar 12 crèdits de les seves
matèries, en tres assignatures, a més de matèries de caràcter transversal (i.e., expressió oral i
escrita). El Departament ha proposat una assignatura de llengua, una de literatura i una altra
de plurilingüisme a l’aula (hi han participat els professors Joan Argenter, Anna Bartra, Enric
Cassany, Francesc Foguet i Josep Pujol).
Lluís Quintana ha demanat a l’equip que s’expliqui per què no s’ha consultat la Unitat de la
FCE per a la discussió sobre l’assignatura de literatura. El director aclareix que s’ha hagut de
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procedir amb presses, però que tanmateix es va tenir en compte l’opinió d’Enric Cassany,
exprofessor de literatura a la FCE, i que encara hi ha marge i temps per discutir-ne els
continguts.
2.4. Doctorats
Se’n va informar al Consell de Departament anterior. El Coordinador del 3r cicle, Víctor
Martínez Gil, informarà de les darreres novetats. Víctor Martínez Gil informa que s’aprovaran
al setembre. El total del màster més el doctorat durarà 4 anys, prorrogables. A cada
departament hi haurà una Comissió d’Estudis de Doctorat, que vetllarà perquè el doctorand
progressi adequadament i perquè no hi hagi conflictes entre director i doctorand. La UAB ha
optat per tenir comissions avaluadores de tesi doctoral de tres membres (un de la UAB i dos
d’altres universitats). Els matriculats actuals en el pla antic tenen el 2015 com a termini per
finalitzar la tesi.
El director proposa d’obrir un torn de paraules abans d’acabar d’exposar les informacions.
Carme Picallo pregunta si durant els tres anys de doctorat no hi ha cap activitat docent.
Víctor Martínez Gil respon que és així, tret de possibles conferències i activitats no reglades, i
que no hi pressupost per a cursos.
Albert Rico lamenta que l’expressió oral i escrita dels estudiants sigui tan pobra, tenint en
compte tota l’educació secundària.
Joan Argenter pregunta qui és el Degà de la FTI (el director li aclareix que és Francesc
Parcerisas). També pregunta si hi haurà la possibilitat de cursos de doctorat no oficials, i
com es finançaran.
Xavier Luna afirma que la Comissió d’Estudis de Doctorat pot fixar quins estudis són
obligatoris. Pel que fa al Màster de Formació de Professorat de Secundària, lamenta que la
Unitat de FCE no n’hagi estat informada i s’hagin elaborat les assignatures a la FFL, en
contra del que s’havia discutit en consells de departament anteriors.
El director replica que hi havia molta urgència per fer aquesta tasca. D’altra banda, és
raonable que la preocupació per la formació dels llicenciats de filologia catalana que volen
ser professors de secundària la capitalitzin els professors d’aquests estudis.
Xavier Luna insisteix que no s’ha complert el que s'havia acordat en consells de departament
anteriors i que les altres unitats també hi poden fer aportacions valuoses.
Eulàlia Fuentes opina que la direcció sovint ignora les altres unitats, que no han estat
convidades a l’elaboració dels plans d’estudis del grau de Filologia Catalana ni dels
màsters, també ignorant consells de departament anteriors. Proposa de fer un mínor amb
assignatures de Campus (les que imparteix el professorat de la FCC té molt èxit).
El director replica que els nous graus redueixen el nombre de crèdits totals i que l’elaboració
dels plans d’estudis no permet ampliar continguts (sovint no es pot fer res més que
seleccionar el mínim que es pot conservar). Pel que fa al màster (antic i nou) de “filologia
catalana”, Documentació hi té docència. La idea de fer un mínor és excel·lent i potser es
podria integrar amb el mínor esmentat abans d’expressió oral i escrita.
Francesc Gómez pregunta si hi ha cursos pont per a estudiants d’altres Graus, atès que a altres
llicenciatures (FTI) hi ha molts estudiants decebuts.
Teresa Cabré informa que, després d’un primer curs d’Humanitats, l’estudiant pot passar a
qualsevol altre grau d’aquesta branca, però els mecanismes de canvi de grau en general
encara no estan previstos. Sobre el programa de doctorat, clarifica que el màster no és el
primer any del doctorat, que depèn de cada departament, a diferència dels graus, que
depenen de la facultat. Només hi haurà un doctorat per departament, tret del doctorat de
CCiL, que té menció de qualitat.
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2.5.Fitxa del Departament
Enguany tenim dades més actualitzades i més fiables dels quadres de comandament i la fitxa
que en resulta. Els índexs de dedicació a la docència es mantenen en la mitjana UAB:
encàrrec docent 6,46 h/setmana (UAB 6,81), docència total 7,23 h/setmana (UAB 7,30), per
sobre d’una dedicació de referència de 6,75 h/setmana. Aquest darrer indicador està
condicionat per alguns indicadors en què no anem prou bé. En alguns no s’hi pot fer res
(tenim grups petits i, doncs, poc esforç docent), però en d’altres es pot millorar: alerta
convenis i, sobretot, projectes i trams de recerca (hem baixat en trams, del 0,75 al 0,50).
Aquest darrer aspecte mereix un comentari particular: en un consell anterior, va sortir el tema
de la denegació d’un sexenni a professors de literatura del Departament. Hi havia implicat el
problema de la valoració de la recerca en humanitats en general i de la recerca en llengua i
literatura catalanes, en particular.
2.6.Convocatòria per a l’avaluació de resultats científics publicats en llibres i capítols de
llibre en els àmbits de les humanitats i les ciències socials.
Es tracta d’un Pla pilot a la UAB. Un conveni entre la UAB, l’AGAUR i l’ANEP.
S’ha ampliat el termini al 21 de juliol, els anys són 2000-2007 i s’eliminarà la limitació a una
monografia o capítol de llibre (ahir va arribar un missatge de la vicerectora, que suposo que
tots heu rebut).
A part de demanar a tothom que procuri demanar l’avaluació de sexennis (penseu, a part el
benefici econòmic i de currículum per a l’investigador, en el fet que tenir trams de recerca
repercuteix en la puntuació de les sol·licituds de beca), pot valer la pena participar en el pla
pilot, perquè obligarà a plantejar-se seriosament l’avaluació de tot el que no respon als criteris
importants del món de la ciència. A la convocatòria no queda gens clar el benefici que n’obté
l’investigador. Consultada l’àrea de gestió de la recerca, se’n dedueix: l’avaluació
aconseguida tindrà validesa per a convocatòries, avaluacions, etc. de l’AGAUR i de l’ANEP,
i s’està negociant amb l’AQU i amb l’ANECA. En conseqüència, l’avaluació es pot adduir
com a equivalent de l’índex d’impacte d’una revista per a una publicació no avaluada.
En el mateix sentit, un altre indicador serà la incorporació d’investigadors de programes
ICREA, Ramón y Cajal, etc. Des del Departament s’ha donat suport a la sol·licitud del prof.
Àlex Coroleu Lletget, professor al Dept. d’Estudis Hispànics de la Universitat de Nottingham,
especialista en literatura llatina del renaixement, que pot aportar recerca sobre la recepció de
les literatures grega i llatina a la Catalunya tardomedieval i moderna.
2.7. Sabàtics
El Director confirma la concessió dels tres sabàtics de 10 anys a què té dret el Departament.
Explica que, des del vicerectorat, es vol incentivar la participació dels professors en els
programes de sabàtics i que probablement en el futur (eg. AIP) serà un indicador que
comptarà.
Caldrà tenir molt en compte els indicadors relatius a la recerca: elaboració de tesis doctorals
(4 anys), seguiment de la inserció laboral o de les beques postdoctorals dels doctors de la
UAB, etc.
2.8. PDI i PAS
Hi ha hagut dos nous concursos: plaça d’associat (Mònica Montserrat) i plaça d’agregat
(Núria Santamaria). Aquest curs es jubila Teresa Barenys, professora associada amb docència
a la Unitat de Traducció, a qui agraïm la dedicació al departament.
El nou reglament sobre associats estableix que han de tenir una feina prèvia de 2 anys ens els
darrers 4 anys (acord a què ha arribat l’equip de govern amb els agents socials per adaptar
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progressivament la contractació d’associats a la normativa); això ha quedat reflectit en un
document i en una reunió entre la vicerectora Ana Ripoll i Santiago Hidalgo amb els directors
de departaments (8/5/08), que va suscitar controvèrsia. Problema bàsic: aquesta condició
afecta greument la contractació d’associats. De moment s’ha pactat una moratòria fins al
setembre del 2009 per a associats estructurals i contractats temporals. Queda per resoldre la
contractació de substituts, que no haurien de ser associats.
Sergi Balari precisa que aquests problema és especialment greu per als becaris que acabin el
període de la beca, que no podran ser contractats.
El director precisa que, dins la nova concepció de la carrera acadèmica, els becaris han
d’abandonar la universitat.
Tal com se us va informar, s’ha convocat una plaça de gestor departamental a la qual ha
concursat —i ha guanyat— la Mailo Serveto. És un bon resultat per a ella i per al
Departament. Ens n’hem de felicitar, perquè comptar amb la plaça de gestor és un
reconeixement de la tasca que porta a terme la Mailo i un instrument bàsic per a la
consolidació d’una unitat integrada que funciona exemplarment. També han aprovat les
oposicions a auxiliar Belén Martínez i Rosi Muñoz.
2.9. Caps d’unitat
Hem detectat una disfunció en la renovació del càrrec de cap d’unitat en alguna unitat: segons
el Reglament del Departament, la durada del càrrec és de tres anys, com el de director. No
passa absolutament res si s’ha renovat abans de tres anys, però convindria que anéssim
regularitzant-ho. (De fet, hi ha contradicció explícita entre el Reglament del Departament i el
Reglament de la Unitat de Lletres, que no s’ha modificat i que, per tant, ha quedat obsolet.)
2.10. Web del Departament
Durem a terme una renovació de dalt a baix de la pàgina web del Departament, per tal de
modernitzar-la i adequar-la al model que fa servir la UAB. Se n’encarregarà Magda Alemany,
i començarà al mes de juliol. Cf. l’aplicació a la pàgina dels postgraus de correcció i
assessorament.
2.11. Activitats del Departament
Programa de residències de traductors (FTI, Departament de Filologia Catalana). Es va
redactar un informe sobre la viabilitat d’un curs d’introducció a la llengua i la cultura
catalanes per a traductors, però sembla que el programa està aturat per discrepàncies entre
l’Institut Ramon Llull i el Vicerectorat de Relacions Internacionals.
Ciències de l'Educació: pràctiques dels estudiants de Mestre a les Bressoles de la Catalunya
Nord (Rosselló i Vallespir). Les coordinen des d’aquesta unitat Xavier Luna, Lali Pérez i
Salvador Comelles. Per al curs 2008-2009, 28 sol·licituds per a 20 places.
Ciències de la Comunicació: Curs de Locució Aplicat a la Publicitat, Periodisme social (llibre
d’estil ONCE).
Lletres: Congrés Gènere i modernitat a la Catalunya contemporània (GELLC), Simposi Bartra
(Aulet), Jornada Jaume Cabré (Aulet), Literaldia (Elordi & Galarraga), Sessions sobre
literatura catalana actual (GELLC), Sessions Filologia Catalana i professionalització (Neus
Real), seminaris, workshop i, sobretot, curs del prof. Mark Baker (Rutgers University) dins el
màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge (CLT), actes del I Simposi Teatre Infantil i Juvenil
(GELLC), premi Octubre d’assaig a un estudiant del nostre doctorat (Carlos Guzmán
Moncada), participació en l’organització del I Congrés internacional del grup Narpan Cultura
i Literatura a la baixa edat mitjana.
Torn obert de paraules:
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Joan Mascaró opina que el pla pilot d’avaluació de capítols de llibre val la pena, atès que hi
ha implicat l’AGAUR i l’ANEP.
3. Aprovació del Pla Docent 2008-2009
Després de distribuir la documentació, s’obre un torn de paraules,
Anna Gavarró opina que hi ha moltes desigualtats en l’assignació de crèdits als professors.
Pregunta quants crèdits hauria d’impartir cada professor.
El director precisa que haurien de ser entre 21 i 24. Demana a tothom que si hi ha
incorreccions es contacti amb la secretaria.
El pla s’aprova per assentiment.
4. Aprovació del pressupost 2008
El director precisa que hi ha un desequilibri entre el romanent del 2007 i el romanent actual,
que és degut a l’adquisició de mobiliari. Observa que hi ha hagut moderació en la despesa
telefònica i de fotocòpies.
El pressupost s’aprova per assentiment.
5. Torn obert de paraules
Joan Argenter pregunta si el pas de becari a ajudant o associat està previst al Reglament.
També opina que el Departament hauria de manifestar-se en relació amb la postura de la
UAB al Consell Interuniversitari de Catalunya, contrària a exigir coneixements de català
als seus professors.
Xavier Luna se suma a la petició de Joan Argenter.
El director aclareix que el nou reglament no preveu que els becaris puguin passar a fer
docència a la mateixa universitat. Pel que fa a l’exigència de coneixements de català al
professorat, manifesta que l’Equip de Direcció farà una nota per demanar explicacions i
mostrant desacord sobre aquest tema, adreçada a la vicerectora Dolors Riba. Potser també
caldria fer alguna cosa sobre la reducció de les hores de català a l’ensenyament secundari.
Víctor Martínez Gil opina que la queixa no l’hauria de fer només el nostre Departament, ja
que hi ha professors d’altres departaments i facultats que hi estan en desacord.
Jordi Castellanos proposa que, en el concurs de pàgines web, es voti la pàgina web de Pere
Calders.
S’aixeca la sessió.
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