ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DE 2009
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit per a la segona
convocatòria, a les 12:00 hores, a la Sala d’Actes de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN:
Aulet Amela, Jaume
Balari Ravera, Sergi
Bassols Puig, Margarida
Cabré Monné, Teresa
Cabré Ollé, Lluís
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Josep A.
Cid Leal, Pilar
Comellas Garcia, Salvador
Cros Alavedra, Anna
Espinal Farré, Teresa
Gallofré Virgili, M. Josepa
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellares, M. Josep
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Teruel Planas, Elvira
Vilà Santasusana, Montserrat
Branchadell Gallo, Albert
Casals Martorell, Daniel
Foguet Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
Mateu Fontanals, Jaume
Paloma Sanllehí, David
Villalba Nicolau, Xavier
Iribarren Donadeu, Teresa
Montserrat Grau, Mònica
Olid Baez, Isabel
Gómez Duran, Gemma
Gutiérrez Gonzàlez, Yurena
Serveto López, Maria Dolors
S’EXCUSEN:
Argenter Giralt, Joan A.
Bartra Kaufmann, Anna
Bonet Alsina, Eulàlia
Castellanos Vila, Jordi
Fuentes Pujol, Eulàlia
Jorba Jorba, Manuel
Luna Batlle, Xavier
Martí Mainar, Joaquim
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Martínez Gil, Víctor
Panyella Farreres, Ramon
Vall Solaz, Francesc Xavier
Navarro Ruiz, Isabel
Santamaria Roig, Núria
Elordi Akordarrementeria, Jon
Martí Girbau, Núria
Massanell Messalles, Mar
HI FALTEN:
Balaguer Sancho, Josep M.
Campillo Guajardo, Maria
Farreny Sistac, M. Dolors
Gonzalez Quesada, Alfons
Jiménez López, Àngels
Mascaró Altimiras, Joan
Melchor Muñoz, Vicent de
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Quintana Trias, Lluís
Segarra Neira, Mila
Solà Pujols, Jaume
Torrent Badia, Anna M.
López Borrull, Alexandre
Muñoz Ramos, Isidre
Pons Moll, Clàudia
Prieto Vives, Pilar
Galarraga Lopetegui, Aritz
Gómez Martín, Francesc Josep
Juanhuix Piqueras, Marta
Padrosa Trias, Susanna
Alemany Gutiérrez, Elisenda
Borràs Planagermà, Judit
Boté Sallia, Núria
Català Salichs, Núria
Comadran Orpi, Marc
Flórez Canas, Alba
Foradada Villart, Mireia
Fourcada Arenillas, Agnès
March Massó, Martí
Masferrer Fons, Mariona
Vilardaga Rodrigo, Albert
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de les Actes provisionals dels Consells del dia 3 de juliol de 2008 i del
8 de setembre de 2008.
2. Informe del Director.
3. Creació de la Comissió de Doctorat.
4. Creació, si escau, d’una Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat.
5. Precs i preguntes.

1. Aprovació, si escau, de les Actes provisionals del Consells del dia 3 de juliol de 2008 i del
8 de setembre de 2008
Gemma Gómez fa constar que Yurena María Gutiérrez i ella mateixa van assistir al Consell
del 3 de juliol. Es fa la correcció. S’aproven les dues Actes per assentiment.

2. Informe del Director
El Director, Xavier Villalba, explica que, abans de comunicar les informacions de caràcter
general, vol presentar un informe sobre l’estat del Departament, punt de partida del nou
Equip de direcció.

2.1. Informe sobre l’estat del Departament
S’ha elaborat tenint present la diversitat de components del Departament, pensant que tots hi
contribueixen; l’aportació de cada sector, de cada persona, afecta el conjunt. L’informe
considera dades del període 2003-06 (del tot certificades) i dels darrers dos anys (en algun
cas no tan segures), i incorpora especialment aquells aspectes que el Rectorat pren com a
indicadors d’avaluació. Aquesta avaluació es produeix anualment (Fitxa del Departament) i
cada quatre anys a través de l’Acord Intern de Planificació (vegeu més avall, 2.2). De
l’avaluació anual en depenen també altres qüestions (nombre de sabàtics, manteniment de les
places d’associat, etc.). S’ha de tenir present que el Rectorat ens avalua amb criteris de
productivitat econòmica, quantificant els ingressos obtinguts per projectes d’investigació,
convenis, matrícula, oferta de postgrau, atracció d’estudiants de fora la UAB, tesis llegides,
etc., i valorant el rendiment de la plantilla en relació a la investigació i la docència
(percentatge de trams vius, ratio professor/hores de classe, esforç docent, entre d’altres
criteris).
De l’anàlisi es desprenen diverses conclusions, algunes de bones, d’altres de millorables i
unes poques de preocupants, que tots hem de conèixer. I acaba dient: «volem ser clars, no pas
alarmistes; volem ser optimistes, però no complaents».
i. Dades essencials
Investigació. (a) El percentatge de trams vius ha davallat de manera molt preocupant: d’un
79% a un 45%. 44 professors avaluables el 2006-07; el 2009 seran 48-49: creix la plantilla
però no el nombre de trams vius. El percentatge actual ens ha situat —aquestes escales
relatives es divideixen en quatre graons— al quartil més baix (ratio professor/tram: 0,25);
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havíem estat al segon quartil (0,73), entre els millors departaments de la UAB. Aportació de
les Unitats molt desigual. (b) El nombre de projectes és prou alt i satisfactori; se n’obtenen
de nous (com ara el concedit fa poc a Margarida Bassols, FCC, i el seu equip). No n’hi ha de
basats a les Unitats de la FCE i la FT. (c) La Unitat de Lletres atreu investigadors. Teníem
una investigadora ICREA (Pilar Prieto), que ara passarà a la UPF, però se n’incorporen dos
(Àlex Coroleu, Nottingham; Cédric Boeckx, Harvard); també tenim dos investigadors Juan
de la Cierva (Clàudia Pons i John McDonald) i ben aviat comptarem amb una investigadora
Ramón y Cajal (Olga Borik). (d) Els ingressos per convenis han millorat molt (fins a uns
33.000 €), però de manera irregular. Hi ha marge de millora: encara ens trobem a distància
d’algun departament de Lletres.
Docència. (e) Fa uns anys teníem una proporció de 7,1 hores de classe setmanals per
professor, superior a la mitjana de la UAB. Potser s’ha baixat una mica, però costa precisarho (el nou l’aplicatiu informàtic ha creat problemes i no permet computar el Pla docent
d’aquest curs); tampoc està clar quin percentatge correspon a l’anomenat encàrrec docent
(i.e. el nombre de cursos programats sense comptar desdoblaments). (f) L’esforç docent s’ha
mantingut a un bon nivell, en gran part gràcies a l’aportació de les Unitats de la FCC, la FCE
i la FT; també hi ha contribuït la docència a Humanitats i l’augment de la matrícula a
Filologia Catalana (on s’ha passat, grosso modo, de 15 a 40 estudiants de primer, gràcies a
les dobles titulacions, però així i tot encara es troba en el tercer quartil). (g) El rendiment
acadèmic és alt. Aquest indicador, inclòs a l’AIP que presentem, reflecteix el rendiment dels
estudiants (i doncs el percentatge d’abandonament); convé que aquest resultat no vagi en
detriment de l’exigència; també hem de tenir present que només un bon expedient qualifica
per a l’obtenció de beques. (h) Nombre de màsters oficials i postgraus propis molt
satisfactori; un amb menció de qualitat (Ciència cognitiva), dos amb matrícula molt alta
(Correció, Arts escèniques), tres d’interuniversitaris (Ciència cognitiva, Arts escèniques,
Llengua i literatura); aquest darrer no ha assolit tots els seus objectius. No s’ha activat el curs
sobre ensenyament del català com a segona llengua. (i) Nombre d’estudiants de fora la UAB
matriculats en màsters oficials: excel·lent (70%). (j) Tesis llegides: mitjana anual
lleugerament superior a 3. Hi ha marge de millora.
ii. Aspectes que convindria corregir
(a) S’ha d’invertir la tendència a la baixa pel que fa als trams vius: és un indicador cabdal.
L’Equip de direcció ha distribuït una Guia per ajudar a la sol·licitud de sexennis
d’investigació, ha portat a terme una sessió informativa sobre el sistema d’acreditacions per a
becaris i professors associats, i té la intenció de facilitar la traducció d’articles a llengües
estrangeres. Els criteris d’avaluació de la recerca no afavoreixen gaire algunes disciplines de
Lletres; aquest hàndicap, però, s’ha de superar: en depèn del tot la carrera acadèmica dels
becaris i els professors més joves, val a dir el futur del Departament.
(b i d) Els projectes i, sobretot, els convenis podrien augmentar, especialment pel que fa a la
llengua aplicada i la didàctica. L’Equip de direcció donarà suport a qualsevol iniciativa en
aquest sentit.
(e) És important no rebaixar la docència de cap de les maneres. Convé evitar els
desdoblaments innecessaris. La desaparició d’optatives s’ha de mirar de compensar
mantenint l’oferta d’assignatures de campus, com hem fet fins ara amb bona acollida.
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(h) S’ha de treballar els propers anys en la consolidació del màster de Llengua i Literatura,
amb els següents objectius: augmentar-ne la matrícula, desplegar-ne la branca
professionalitzadora, aconseguir la menció de qualitat.
iii. Felicitacions
S’ha de felicitar a tots els qui han contribuït a la bona salut del Departament en tots els
aspectes positius esmentats.
iv. Corol·lari
L’Equip de direcció considera que tot el que s’ha exposat ha d’estar ben present en la gestió
del Departament, i actuarà en conseqüència tant en la seva capacitat informativa com en
l’executiva.

2.2. Informació general
i. Economia. S’ha presentat l’Acord Intern de Planificació 2007-10, aprovat internament per
la Comissió Executiva del Departament (10.10.08). Ara està pendent d’aprovació definitiva a
l’Oficina de Planificació i Organització. En funció del percentatge de compliment, pot
reportar al Departament fins a uns 54.000€ en quatre anys. L’aprovació permetrà rebre els
ingressos corresponents al darrer any de l’AIP anterior (2003-06), amb un compliment del
99%.
ii. Estat dels nous graus (segons la informació proporcionada pels Coordinadors de les
Unitats):
FCC: El pla de Bolonya està estancat. Els departaments fan els seus plans paral·lels als
del Deganat. Per la part del Deganat estan bastant avançats el grau de Publicitat
(pràcticament tancat) i el d'Audiovisual. En tots dos tindrem una assignatura obligatòria
de 6 crèdits i prou. A Periodisme, que està més endarrerit, potser tindrem, a més dels 6
crèdits obligatoris, una optativa de 6 crèdits de Llenguatges d'especialitat.
FCE (pren la paraula Albert Rico): El Deganat vol que s’apliqui el curs que ve. Es troba
a l’ANECA. Encarà se’n discuteix la distribució de cursos: sembla que perdrem un 25%
de crèdits però tindrem presència en titulacions on abans no interveníem.
FT: Pel que fa a la implantació del títol de grau no hi ha novetats. A la darrera Junta de
Facultat (10 de desembre) es va informar que el títol tenia avís de rebuda de l'ANECA
del 14 d'octubre i es va dir que si es compleix el termini de sis mesos hem de tenir
resposta el 14 d'abril al més tard. De moment, no ens consta que la FTI hagi fet cap pas
de cara a aquesta implantació. (La Unitat de FC de la FTI tampoc no ha fet cap pas de
cara a l'adaptació al nou pla.) La mateixa Junta va crear una Comissió d'Ordenació
Acadèmica que presumiblement copilotarà amb l'equip de Deganat el trànsit al nou pla
d'estudis. El Coordinador d’Unitat, Albert Branchadell, és membre d'aquesta Comissió.
LLETRES: La proposta de Grau de Llengua i Literatura Catalanes és a la Secretaria
General del Consejo de Coordinación Universitaria des del 25 de novembre del 2008.
La intenció era començar l’aplicació del primer curs al 2009-10. La qüestió del nom va
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provocar algunes discussions a la Reunió de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de
Filologia Catalana que va tenir lloc a Girona el 7 de novembre. La UOC volia mantenir
unilateralment el nom Estudis de Llengua i Literatura (idea potenciada inicialment per la
UdG) i la UB volia mantenir unilateralment el de Filologia Catalana. Les universitats
valencianes preferien no tocar res i confiar que es quedessin com estaven, però tement la
inclusió en qualsevol cas del terme valencià, amb barra o sense. La resta havia acceptat
ELL en part per convenciment, en part per pressions superiors. Es va acordar fer una
reunió amb la Comissionada per plantejar el problema i mirar de trobar una solució
unitària (cosa difícil, ja que UOC i UB no volen abandonar les posicions respectives).
iii. Notícies sobre el PDI i el PAS. Són baixa per malaltia (i ens en dolem): Dolors Farreny,
Vicent de Melchor i Eulàlia Pérez. Han deixat el Departament, per jubilació o altres raons:
Teresa Barenys, Caterina Hernández i Meritxell Mata. Maria Josep Recoder ha estat
nomenada Vicerectora de Relacions Institucionals, i Lluís Quintana, Vicedegà de la FCE.
Joan Mascaró ha obtingut una distinció (ICREA Acadèmia). Maria Corredera ha estat
promocionada.
iv. Permisos i sabàtics. L’acumulació de baixes, reduccions docents i permisos diversos ha
creat enguany problemes molts greus, fins al punt que el Pla Docent d’aquest curs encara no
s’ha tancat del tot. Aquesta situació, que ha deixat mig buit algun sector de docència, no es
pot repetir. Si molt convé, s’haurà de reduir la concessió de permisos, i atorgar-los premiant
la recerca, la dedicació docent i també la gestió.
v. La pàgina web del Departament. Per millorar-ne la seguretat, el mes de març migrarà del
servidor Sèneca a un servidor provisional, a l’espera d’una remodelació a càrrec de l’Àrea de
Promoció, que hi aplicarà el disseny general de la UAB (2010).
vi. Activitats.
 Jornada a la Casa de Convalescència sobre «Llengua i mitjans de comunicació»,
dimecres, 11 de febrer.
 VI International Nereus Workshop, 9-10 d’octubre (CLT, M. T. Espinal).
 Segon Simposi sobre el Teatre infantil i juvenil, 16 d’octubre (F. Foguet i N.
Santamaria).
 Simposi sobre Joan Baptista Xuriguera organitzat pel Grup d’Estudis de Literatura
Catalana Contemporània.
 Workshop de Sintaxi Diacrònica, 28 de novembre del 2008 (CLT, J. Mateu).
 Presentació del llibre Futbol i Llengua, ed. Daniel Casals, Neus Faura i Anna M.
Torrent, dimarts, 11 de novembre. Sala de Graus, Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.
 El 18 de desembre passat va tenir lloc un col·loqui sobre l'obra de Francesc Serés,
especialment el seu llibre La força de la gravetat, a la Unitat de Ciències de la
Comunicació, dins l'assignatura de Literatura Catalana.
 Workshop «On bare singulars, argument structure, and their interpretation», 11-12
desembre 2008 (CLT, M. T. Espinal).

2.3. S’obre un torn de paraules. El Director respon a les preguntes que s’hi formulen, la
majoria relatives a l’informe sobre l’estat del Departament (2.1):
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Maria Teresa Espinal: agraeix l’informe i la transparència; precisa que Pilar Prieto (ICREA
en trànsit cap a la UPF) continuarà en el Departament com a professora associada; i pregunta:
la ratio professor/hores de classe setmanals és un criteri d’avaluació? S’han d’oferir
assignatures de campus, atès que no formen part dels nous graus? El grau de Llengua i
Literatura Catalanes s’aplicarà el curs que ve? I les mencions? Quin és el percentatge anual
admissible de professors amb permís?
Respostes del Director: aquesta ratio és, efectivament, un criteri molt valorat pel Rectorat;
les assignatures de campus no formen part del nous graus però en més d’un cas es podrien
transformar en un minor amb funció equivalent; de moment es preveu l’aplicació del nou
grau el curs vinent, any per any, i també es preveu l’aplicació de les mencions; és convenient
que el nombre de professors amb permís no superi el 10%. Lluís Cabré: convé conservar les
assignatures de campus, ja que els nous graus d’entrada només s’aplicaran al curs de primer.
Carme Picallo: també agraeix l’informe, i observa que l’indicador sobre l’esforç docent
només té un valor econòmic, i que no considera la qualitat de la docència.
Francesc Foguet: fa la mateixa pregunta que M. T. Espinal sobre les assignatures de campus;
fa present la conveniència d’incorporar en el nou grau de Llengua i Literatura Catalanes una
menció que faci de pont amb el Màster d’Arts Escèniques; fa esment al I Simposi
Secundària-Universitat, que tindrà lloc a l’ICE l’octubre que ve, promogut pel Departament.
Resposta sobre les assignatures de campus, ut supra.
Albert Rico: observa que, encara que a la unitat de FCE no hi ha projectes d’investigació, els
seus membres participen en projectes del Departament; demana si les dades sobre el
rendiment acadèmic només tenen en compte les assignatures de Lletres o no.
Resposta del Director: és cert, però l’informe reflecteix només l’adscripció de l’Investigador
Principal d’un projecte. Anna Cros: confirma que les dades sobre el rendiment acadèmic
computen les assignatures de Lletres i també les que imparteix el Departament en altres
Facultats.
David Paloma: afegeix que el Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic va convidar el
professor Manuel Pérez Saldanya (UV).
Gemma Gómez: demana si el nom del nou grau corresponent a l’actual llicenciatura de
Filologia Catalana s’ha fixat definitivament o no.
Resposta del Director: la sol·licitud d’aquest grau (ara pendent d’aprovació per l’ANECA)
s’ha presentat amb el nom Llengua i Literatura Catalanes

3. Creació de la Comissió de Doctorat
El Director fa present la necessitat de crear aquesta Comissió d’acord amb la nova
reglamentació del Doctorat, i n’explica les funcions: admissió d’alumnes i seguiment del seu
progrés; facultat d’exigir-los una formació complementària. Explica també que la composició
de la Comissió en gran part ve donada, ja que hi ha d’haver els coordinadors dels màsters:
Anna Bartra, Eulàlia Bonet, Núria Santamaria. E. Bonet la presidirà en qualitat de
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Coordinadora de Tercer Cicle. Proposa també que en formi part Joan Argenter, vocal
representant l’Àrea de Lingüística.
S’aprova per assentiment la creació d’aquesta Comissió i la seva composició.

4. Creació, si escau, d’una Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat
El Director informa que el Vicerectorat de Relacions Institucionals s’encarrega de l’aplicació
del Pla d’Igualtat; la representant del Departament és Pilar Cid, la qual ha demanat que es
creï una Comissió departamental. El Director, recollint la iniciativa, proposa que en formin
part Pilar Cid i dues persones més, amb la finalitat d’oferir al Consell un informe anual.
Considera també que el Departament compleix en general amb el Pla d’Igualtat, però que
convé, amb tot, parar atenció a algun aspecte tocant a la recerca (e.g. les dones presenten
menys tesis que els homes).
Maria Teresa Espinal: confirma l’apreciació del Director en general; s’ha constatat que la
proporció de persones que obtenen beca d’investigació (3 dones/1 home) s’inverteix quan
se’n considera la presentació de tesis.
Pilar Cid: aquest desequilibri també s’observa quan s’analitza el nombre de titulars que
obtenen el segon sexenni d’investigació.
S’aprova per assentiment la creació de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat.
5. Precs i preguntes
Maria Josep Recoder: fa saber que Maria Teresa Espinal presidirà la Comissió que avaluarà
els sexennis d’investigació (AQU) en l’àrea d’Humanitats.

S’aixeca la sessió a les 12:45 hores.
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