ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2009
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit per a la segona
convocatòria, a les 11:00 hores, a la Sala de Juntes de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN:
Joan A. Argenter Giralt
Jaume Aulet Amela
Josep M. Balaguer Sancho
Sergi Balari Ravera
Anna Bartra Kaufmann
Eulàlia Bonet Alsina
Lluís Cabré Ollé
Maria Campillo Guajardo
Enric Cassany Cels
Jordi Castellanos Vila
Josep A. Castellanos Vila
Salvador Comelles Garcia
Teresa Espinal Farré
Eulàlia Fuentes Pujol
Josepa Gallofré Virgili
Manuel Jorba Jorba
Xavier Luna Batlle
Joaquim Martí Mainar
Joan Mascaró Altimiras
Ramon Panyella Farreres
Remei Perpinyà Morera
Carme Picallo Soler
Josep Pujol Gómez
Albert Rico Busquets
Gemma Rigau Oliver
Elvira Teruel Planas
Albert Branchadell Gallo
Daniel Casals Martorell
Francesc Foguet Boreu
Anna Gavarró Algueró
Jaume Mateu Fontanals
David Paloma Sanllehí
Clàudia Pons Moll
Núria Santamaria Roig
Xavier Villalba Nicolau
Jon Elordi Akordarrementeria
Núria Martí Girbau
Mònica Montserrat Grau
Gemma Gómez Duran
Maria Dolors Serveto López
Teresa Iribarren Donadeu
S’EXCUSEN:
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Margarida Bassols Puig
Teresa Cabré Monné
Pilar Cid Leal
Anna Cros Alavedra
M. Josep Recoder Sellarés
Mila Segarra Neira
Francesc Xavier Vall Solaz
Montserrat Vilà Santasusana
Marta Juanhuix Piqueras
Mar Massanell Messalles
Yurena Gutiérrez González
HI FALTEN:
M. Dolors Farreny Sistac
Alfons González Quesada
Àngels Jiménez López
Víctor Martínez Gil
Eulàlia Pérez Vallverdú
Lluís Quintana Trias
Daniel Recasens Vives
Jaume Solà Pujols
Anna M. Torrent Badia
Alexandre López Borrull
Isidre Muñoz Ramos
Isabel Navarro Ruiz
Pilar Prieto Vives
Aritz Galarraga Lopetegui
Francesc Josep Gómez Martín
Susanna Padrosa Trias
Elisenda Alemany Gutiérrez
Judit Borràs Planagermà
Núria Boté Sallia
Núria Català Salichs
Marc Comadran Orpí
Alba Flórez Canals
Mireia Foradada Villart
Agnès Fourcada Arenillas
Martí March Massó
Mariona Masferrer Fons
Albert Vilardaga Rodrigo
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de les Actes provisionals dels Consells del dia 23 de gener de 2009.
2. Informe del Director.
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2008.
4. Informació i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió Executiva de 17 d’abril de 2009
sobre transformació de places.
5. Presentació i aprovació, si escau, del pla docent 2009-2010.
6. Debat sobre política de professorat en el futur del Departament.
7. Torn obert de paraules
1. Aprovació, si escau, de les Actes provisionals del Consells del dia 23 de gener de 2009.
S’aproven per assentiment les actes del Consell extraordinari i del Consell ordinari del dia 23
de gener de 2009.
2. Informe del Director.
Es lamenten amb sentiment els traspassos de les professores Mavi Dolz i Maria Teresa
Ynglès.
Es notifiquen incorporacions: Olga Borik (Ramón y Cajal), Àlex Coroleu i Cedric Boeckx
(Icrea senior). Hi ha un becari postdoctoral en tràmit de ser admès.
Es felicita a la Belén, pel naixement de la seva filla Clàudia el 6 d’abril; a Maria Estruch,
autora d’una tesi que ha obtingut el premi Valeri Serra i Boldú sota la direcció de Xavier
Luna; a Joan Mascaró, per l’obtenció d’una distinció Icrea Acadèmia; a Daniel Recasens, pel
sabàtic corresponent a vint-i-cinc anys de docència.
2.1. Informacions procedents del Consell de Govern.
Nou gerent: el Dr. Santiago Guerrero substitueix el Sr. Ramon Folch.
Pressupost per al 2009 en procés d’aprovació. S’aprovarà el setembre.
Reestructuració i renovació de comissions:
 s’independitzen la de Grau i la de Postgrau;
 desapareixen les comissions de Relacions Internacionals i la d’Avaluació i Qualitat
(en recullen les competències les de Grau, Postgrau i Personal Acadèmic);
 es debatrà la composició de les comissions en el pròxim consell de govern. Convé
apuntar-s’hi.
2.2. Economia.
Signatura de l’AIP del Departament. Pot arribar a produir 54.666 euros; hi ha una bestreta de
6.833.
Resum dels principals indicadors:
1. Taxa de rendiment acadèmic.
2. Volum d’ingressos per projectes d’investigació nacionals i internacionals (mitjana
mòbil de 3 anys) (A).
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3. Volum d’ingressos per convenis, facturació i transferència formativa de coneixement
(mitjana mòbil de 3 anys) (B).
4. Percentatge de trams vius de recerca.
5. Nombre de crèdits matriculats en cursos de postgrau i de formació continuada (mitjana
mòbil de 2 anys) (C).
6. Percentatge d’estudiants de màster/doctorat que provenen d’altres universitats.
7. Nombre de personal investigador dels programes Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós,
Juan de la Cierva, Joves doctors estrangers i ICREA.
8. Nombre de tesis llegides (mitjana mòbil de 3 anys) (D).
9. Informe de valoració del Departament.
Distribució prevista de les despeses:
 Activitats de promoció de la titulació de Filologia Catalana i del nou Grau que la
substituirà: 20%.
 Activitats de promoció dels màsters i els estudis de doctorat: 15%.
 Activitats de suport a la recerca (congressos, publicacions,etc.): 20%.
 Reforçament del pressupost anual del Departament per a l’adquisició de fons
bibliogràfics i subscripcions a revistes especialitzades per a la Biblioteca
d’Humanitats: 15%.
 Millores en les infraestructures: 10%.
 Renovació de mobiliari i equips informàtics: 20%.
2.3. Docència.
El Director informa que ara (vegeu l’Acta del Consell anterior) compta amb les dades
actualitzades sobre el rendiment docent del Departament: 6,17h efectives quan en
correspondrien 6,75, segons el còmput del Rectorat (i l’indicador de l’esforç docent actual
tampoc no és favorable). Aquesta dada és preocupant i dificulta la negociació de recursos i
l’estabilització dels anomenats falsos associats.
Recorda a continuació el calendari acadèmic del nou Grau i com s’aplica a les activitats
docents (tot això s’ha resumit en un informe de l’Equip enviat a tothom). Remarca que la
convocatòria de setembre desapareix; es mantindrà per als alumnes de llicenciatura enguany,
i el curs 2010-2011 es traslladarà a juliol. Els semestres nous seran de 17 setmanes,
avaluacions incloses.
Finalment, explica que el nou model de dedicació docent (detallat en el document enviat a
tothom) incorpora una novetat important: en fer el Pla docent dels professors, es té en compte
el nombre d’estudiants d’un curs (ie. si és un grup reduït de 20-40 alumnes, o un grup
nombrós, de 60-80). Això a banda, la presència del professor a l’aula no s’altera gaire: unes
3h en un grup semestral de 6 crèdits. Ara bé, el nou sistema demana supervisió al despatx, i
convé insistir-hi per no perdre qualitat: s’hauria d’implantar el model d’una hora setmanal
(grup petit) o dues hores (grup gran).
Per a un estat de la qüestió de la implantació del nou pla, el Director passa la paraula als
Coordinadors de les Unitats.
▪ Albert Rico (FCE): s’aplica el nou Grau a primer. La docència d’aquest curs i la de segon
(amb el pla antic) demana recursos excepcionals per un any. La literatura desapareix. Està
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per veure com es concretaran algunes assignatures de primer (Comunicació i interacció
educativa, Llenguatges i contextos).
▪ Josep Anton Castellanos (FCC): s’ha produït una gran reducció de matèria tocant al
Departament. Al grau de Periodisme es passarà de cinc assignatures a una; als graus
d’Audiovisual i Publicitat, de tres a una. La literatura desapareix. Resta alguna opció
d’optatives, i es pot pensar en algun minor.
▪ Eulàlia Fuentes (Documentació): informa que el professorat (i la matèria) ha patit una
circumstància molt adversa. De la reducció docent, dràstica, ara només se’n salva la demanda
de Químiques, Traducció i Humanitats. La titulació s’ha desprogramat, sense avís. L’aspecte
positiu és la demanda de cursos de postgrau a Publicitat, Traducció, al màster Biblioteques
escolars i potser al Màster de secundària.
▪ Albert Branchadell (FTI): s’aplica el nou Grau a primer. Desapareix Lingüística com a
trocal de primer curs i passa a optativa d’un itinerari de quart (6cr. ECTS). Es manté Llengua
catalana (2 sem. de 6cr > anual 9 cr.). La literatura passa també a optativa d’un itinerari de
quart.
▪ Daniel Casals (Lletres): s’aplica el nou Grau a primer de Filologia Catalana i ja existia en
pla pilot a Humanitats. La principal novetat és que hi haurà vuit grups de Llengua escrita
nous, i que la Lingüística en demanarà quatre i dos de pla antic.
▪ Sergi Balari (Psicologia): Logopèdia passa de Diplomatura a Grau. L’increment de recursos
i la dedicació, en el nostre cas, depèn de la sol.licitud del Deganat. Queda clar que, ara, la
dedicació de l’associat del Departament (Isabel Navarro) no dóna a l’abast de la docència.
Reprèn la paraula el Director per resumir la situació del postgrau.
La matrícula és bona, tret del màster EALLC, molt just. Hem de saber que la norma és que en
tres anys s’ha d’arribar a un mínim de 10 estudiants (màster de recerca) o 12 (màster
professionalitzador/acadèmic) o el màster es tancarà. Tenen bona salut els altres cursos: el
Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic, el Diploma de Postgrau de Correcció i de
Qualitat Lingüística i el Diploma de Postgrau d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans de
Comunicació; el curs de formació continuada El Català com a Llengua Estrangera: Eines i
Estratègies (en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull); el Curs de Locució Aplicat a la
Publicitat (en coordinació amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió); i el màster
d’Estudis Teatrals.
El nou Màster de secundària comptarà amb vuit (o 9?) especialitats a partir de la seva
implantació (octubre 2009, dimecres a la tarda del primer semestre) i 240 places per a
alumnes de la UAB. El Departament s’ocupa de tres mòduls (12 crèdits), la docència dels
quals ara s’està mirant d’atribuir.
2.4. Intercanvis.
S’ha iniciat un intercanvi amb la Universitat de North Carolina a Chapell Hill. Hi anirà un
estudiant del màster EALLC (Nin Sauleda) a fer cursos de català i castellà. L’intercanvi, si
no hi hagués cap estudiant, s’obriria als professors.

5

2.5. Web.
Està en procés d’elaboració. Ja hem enviat la nostra proposta a partir de la plantilla uniforme
de la UAB. Mentrestant, Magda Alemany penjarà una versió provisional força acostada a la
definitiva.
2.6. Activitats.










1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jornada a la Casa de Convalescència sobre "Llengua i mitjans de comunicació",
dimecres, 11 de febrer organitzada per Margarida Bassols i Anna Torrent.
29-30 d’abril, VIII Congrés d'estudiants de Filologia Catalana dedicat a Maria Àngels
Anglada.
7-9 de maig de 2009: XXIV Trobada de l’Associació de Joves Lingüistes, Facultat de
Filosofia i Lletres, UAB.
Inauguració i cloendes dels màsters i postgraus:
1. MCAL: Manel Pérez Saldanya (inauguració), Josep Cuní (cloenda)
2. MCCiL: Jaume Bertranpetit (inauguració)
3. MOIET: Jaume Mascaró (inauguració)
4. MEALL: Joaquim Molas (cloenda)
5. CLAP: Jordi Boixaderes (cloenda)
Edició de les novel·les inacabades de Pere Calders:
1. La marxa cap al mar. Presentació de Jordi Castellanos. Estudi i edició crítica
de Carlos Guzmán Moncada.
2. Sense anar tan lluny. Presentació de Jordi Castellanos. Estudi i edició crítica
de Valentí Rossell i Riera. SPUAB.
3. L’amor de Joan. Edició a cura de Jordi Castellanos a Els Marges, 86.
Presentació del portal Els sons del català, coordinat per Clàudia Pons.
Panorama crític de la literatura catalana. Segle XIX. Direcció d’Enric Cassany
(col·laboració de F. Xavier Vall).
Activitats previstes:
17 de juliol de 2009: Workshop on Cat_ToBI, Facultat de Lletres, UAB.
14-16 de setembre de 2009: International Workshop Converging Linguistics and
Cognitive Science: Nominal Systems across Languages
17-18 de setembre de 2009: Workshop on Prosody and Meaning, IEC-UAB
15 d’octubre de 2009: I Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura
catalanes a la Secundària i a la Universitat. Com i què ensenyar a les aules del segle
XXI?, coordinat per Daniel Casals i Francesc Foguet.
16 de desembre de 2009 Workshop "Formal approaches to the phonologymorphology-syntax interfaces", Facultat de Filosofia i Lletres, UAB
17-19 de desembre de 2009 CONSOLE XVIII , Facultat de Filosofia i Lletres, UAB.
12 de febrer del 2010. Lluís Cabré i Àlex Coroleu organitzen el congrés internacional
«Fourteenth-Century Classicism: Bernat Metge and Petrarch», The Warburg Institute,
Londres, 12 de febrer de 2010.

Acaba l’informe del Director.
Torn de paraules.
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Maria Teresa Espinal: recorda que Pilar Prieto (Icrea) serà baixa el setembre, i que han visitat
el Departament Olga Fernández Soriano (UA de Madrid) i Leonard Talmy; també vol fer
constar que la desaparició de Linguïstica a la FTI es deu a la intransigència del Deganat
d’aquesta Facultat.
Maria Campillo: reitera que sempre s’obliden les activitats acadèmiques del CEFID. El
Director es disculpa.
Joan Argenter: demana qui regula la presencialitat dels cursos del nou Grau. El Director:
les fitxes prèvies ho fixen (normalment és un 35%) i ara s’ha establert que són 52 hores sobre
150 (com es desprèn de l’informe que l’Equip de Direcció ha enviat a tots els membres del
Departament).
Ramon Panyella: lamenta la desaparició de la literatura catalana al nou Grau de la FCE; el
Deganat actual ha estat del tot insensible.
Anna Bartra: observa que, sentits els informes i les opinions sobre la implantació del Grau
(supra 2.6.), el bandejament del català demanaria una denúncia del Departament. Anna
Gavarró: proposa que la denúncia s’adreci a la Rectora i no als mitjans de comunicació. El
Director: així es farà.
Jon Elordi: denuncia el maltracte amb les assignatures de basc, tant per les irregularitats
en el procés de matriculació com per l’anul·lació de l’assignatura de literatura (amb un
estudiant). El Director: té tota la raó, se n’ha queixat al Rectorat, fent-los veure que aquestes
assignatures s’imparteixen gràcies a un conveni amb el Govern basc, i doncs no tenen res a
veure amb els criteris propis de la UAB; no ha servit de res. Joan Argenter: diu que això és
una violació del conveni. Vegeu més avall, el punt 7.
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2008.
El Director presenta el pressupost i observa que el del 2009 és una projecció, ja que el de la
UAB no s’ha aprovat i es preveu una retallada del 15% (calculada però qui sap si més gran,
raó per la qual s’ha de guardar un romanent de seguretat). Fa notar també que la partida més
costosa correspon al telèfon: no per la despesa de trucades, sinó pel cost de les línies, atès
que s’hi ha afegit el dels telèfons de la nova espina B9.
Torn de paraules.
Maria Teresa Espinal: atès que hi ha una partida de tesis, demana quantes se n’han presentat,
i que s’informi sobre aquesta qüestió a partir d’ara. El Director en pren nota.
Elvira Teruel: demana si els ingressos per assignatures d’universitat reverteixen en la
unitat corresponent. Mailo Serveto: així és.
S’aprova el pressupost per assentiment.
4. Informació i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió Executiva de 17 d’abril de
2009 sobre transformació de places.
El Director informa sobre la proposta de transformació d’una plaça A36 (D07484) en una
plaça de PIF, per a Alexis Llobet, i sobre la transformació d’una plaça d’Agregat SerraHúnter en una de Titular a proposta del Vicerectorat. Les dues propostes han estat acordades
per la Comissió Excutiva de 17 d’abril de 2009, i el Director llegeix l’acord.
Torn de paraules.
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Anna Gavarró demana com pot ser que la UAB proposi aquesta transformació, restringida als
agregats que ja tenen l’habilitació de titular, sense incomplir la llei. El Director explica que la
UAB no infringeix la llei: aquesta proposta és contemplada (i s’hi pot acollir qualsevol
universitat) sempre que sigui abans d’un any després de la concessió de l’última habilitació
estatal.
El Consell ratifica per assentiment l’acord de la Comissió Executiva i, per consegüent, els
detalls de les places en qüestió, a saber:
PIF Perfil: Sintaxi catalana i Traducció anglès-català.
TU

Perfil: Gramàtica catalana: sintaxi.
Tribunal: Gemma Rigau, Josep M. Brucart i Manuel Pérez Saldanya (UV).
Tribunal suplent: Anna Bartra, Sergi Balari, Joana Roselló (UB).

5. Presentació i aprovació, si escau, del pla docent 2009-2010.
El Director expressa l’agraïment a tots els qui han elaborat el Pla docent i en particular als
professors i investigadors que hi han aportat crèdits més enllà de la seva obligació estricta.
Daniel Casals (Coordinador de Titulació de Filologia Catalana) detalla l’aplicació del nou
Grau a primer curs i com queda la docència alternativa per als estudiants del pla d’estudis
anterior. Precisa que un dels quatre grups de Lingüística s’impartirà en anglès (Olga Borik),
que la Metodologia del nou Grau comptarà amb la participació de Biblioteconomia i
Documentació (Eulàlia Fuentes) i que la Llengua catalana I (pla antic) es programarà perquè
no té docència alternativa (Eulàlia Bonet). Reitera l’agraïment a professors que hi aporten
crèdits sense obligació.
Sergi Balari (Coordinador de Lletres) insisteix encara en aquest agraïment i el fa extensiu als
altres Cooordinadors d’Unitat i a Maria Corredera. Presenta el document amb el Pla Docent
del Departament i en subratlla les mancances: s’ha produït amb una aplicació informàtica
nova, deficient i arribada fa pocs dies, i no permet casar (ni especificar) les assignatures
comptades en crèdits antics i les que ara es compten segons l’ECTS. Fa les precisions
següents: (i) hi ha cursos a determinar que ja estan embastats; (ii) la categoria laboral dels
associats s’ha d’actualitzar; (iii) hi falten dades d’alguns màsters; (iv) hi ha un nou factor, el
nombre d’alumnes, en el cas d’assignatures del Grau (e.g. 12 ECTS amb 2 grups de 80
alumnes equivalen a 18 ECTS amb 3 grups de 30 alumnes).
Torn de paraules.
Joan Mascaró: s’han assignat a Xico Torres més hores de classe de les que permet la seva
condició de becari, i, com a director, no li sembla tolerable. Daniel Casals: és un error seu i
s’hi buscarà una solució.
Després de comunicar altres esmenes o oblits a Sergi Balari, s’aprova de iure per assentiment
el Pla docent, amb la cautela habitual (ja que de facto no es tanca fins molt més endavant) i
amb l’excepció del cas citat.
6. Debat sobre política de professorat en el futur del Departament.
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El Director centra el debat:
«En primer lloc, vull dir que de les converses amb el Vicerector de Personal Acadèmic, dels
consells de govern (al qual assisteixo com a membre electe) i de les reunions de la Rectora
amb els directors de departament, se’ns ha transmès el missatge que les plantilles no
creixeran per motius pressupostaris i, per tant, la política de programar el màxim de docència
possible per justificar la demanda de recursos s’ha acabat. És necessari un canvi de mentalitat
i ajustar la nostra programació docent a criteris de coherència i eficiència, de manera que la
dedicació docent es pugui compatibilitzar amb la recerca i la gestió.
En segon lloc, tenim un nombre elevat de falsos associats, que, com ens ha fet veure el
Vicerector, depenen de les necessitats docents del Departament, independentment que siguin
provisionals o estructurals. Ateses les dades del Departament en dedicació i esforç docents, el
futur del professorat eventual és poc clar.
En tercer lloc, creiem que si fóssim capaços de consolidar el màxim de persones, a
més de suposar una millora en la situació laboral dels professors eventuals, això representaria
un benefici global per al Departament, perquè ens ajudaria a millorar-ne els indicadors.
En quart lloc, cal tenir present que la consolidació passa per dos camins: reconvertir
recursos de jubilacions o ajuntar recursos d’associats per crear places de lector. Com que les
jubilacions encara trigaran, sembla més raonable recórrer a la segona via i oferir als nostres
associats la possibilitat d’optar a una plaça de lector (evidentment, això pressuposa que els
associats siguin doctors i tinguin l’acreditació corresponent). Com que aquest sistema (dues
places d’associat en donen una de lector) implica la pèrdua de capacitat docent, cal tenir
present que l’aposta per la consolidació dels nostres associats irregulars ha d’anar aparellada a
un sacrifici per part dels que som fixos, que haurem d’assumir la part de la docència que es
perdi amb la transformació.
En resum, com que una política clara i decidida de consolidació dels nostres associats
afecta de manera global els professors del nostre Departament, pertoca al Consell pronunciars’hi.»
Torn de paraules.
Joan Argenter: demana si es mantindran els recursos per a jubilacions. El Director: està
previst que sigui així.
Eulàlia Fuentes: demana si es poden aprofitar els recursos d’associats que semblen
perduts. El Director: es negociarà.
Jaume Aulet: fa falta una planificació a mitjà termini. El Director: s’ha esbossat, i podria
haver-hi quatre places noves, però hi ha altres factors a tenir en compte, com els Ramón y
Cajal que el Departament ha acceptat.
Anna Bartra: la línia esbossada, consolidar gent jove, és bona si no topa amb altres
dificultats.
Maria Teresa Espinal: demana quina és la proporció entre categories de professorat; Joan
Mascaró hi insisteix, subratllant que els associats fan feines per sobre del que els
correspondria. El Director: s’ha de buscar l’equilibri i, sí, és cert que els associats fan més del
que els correspondria.
El Director, escoltades les intervencions, considera que el Consell avala en principi (per
absència d’oposició manifesta) que la direcció estudiï les possibilitats de crear places
destinades a estabilitzar el professorat jove, i que les tiri endavant prèvia aprovació del
Consell.
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7. Torn obert de paraules
Eulàlia Fuentes: es queixa del tracte rebut en relació a les noves assignatures de campus
presentades i rebutjades. El Director: és política de la Rectora rebutjar totes les noves
propostes d’assignatures de campus; no s’hi pot fer res.
Maria Teresa Espinal: demana com queda la programació d’eusquera (vegeu supra, punt 2, al
final). El Director: tal com era però sense la literatura. MTE: demana que hi hagi un acord
del Consell queixant-se pel fet que aquesta supressió viola el conveni amb el Govern basc, i
que s’enviï a la Rectora. El Director: ja s’ha enviat aquesta queixa i es tornarà a enviar en
nom del Consell.
S’aixeca la sessió a les 13:25 hores.
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