Acta de la reunió ordinària del Consell de Departament de Filologia Catalana
del 30 de setembre de 2013
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: 15.00 en primera convocatòria i 15.30 en segona convocatòria.
Hi assisteixen:
Jaume Aulet Amela
Sergi Balari Ravera
Anna Bartra Kaufmann
Margarida Bassols Puig
Eulàlia Bonet Alsina
Albert Branchadell Gallo
Teresa Cabré Monné
Lluís Cabré Ollé
Daniel Casals Martorell
Enric Cassany Cels
Pilar Cid Leal
Salvador Comelles Garcia
Maria Corredera Hidalgo
Jon Elordi Akordarrementeria
Adriana Fasanella Seligrat
Francesc Foguet Boreu
Eulàlia Fuentes Pujol
Anna Gavarró Algueró
Francesc Josep Gómez Martin
Àngels Jiménez López
Marta Juanhuix Piqueras
Víctor Martínez-Gil
Joan Mascaró Altimiras
Mar Massanell Messalles
Jaume Mateu Fontanals
David Paloma Sanllehí
Ramon Panyella Ferreres
Remei Perpinyà Morera
Carme Picallo Soler
Josep Pujol Gómez
Daniel Recasens Vives
Gemma Rigau Oliver
Núria Santamaria Roig
Francesc Xavier Vall Solaz
Montserrat Vilà Santasusana
Francesc Xavier Villalba Nicolás
S’excusen:
Joan Albert Argenter
Eduard Artés Cuenca
Olga Borik
Maria Campillo Guajardo
Maria Teresa Espinal Farré
Maria Josepa Gallofré Virgili
Olívia Gassol Bellet
Alfons González Quesada
Maria del Mar Marimon Fernández
Isidre Muñoz Ramos
Eulàlia Pérez Vallverdú
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Oriol Quintana Sanfeliu
Lluís Quintana Trias
Mila Segarra Neira
No hi assisteixen:
Marc Comadran Orpí
Alejandro Coroleu Lletget
Maria Dolors Farreny Sistac
Carla González Collantes
Joaquim Martí Mainar
Manuel Jorba Jorba
Jaume Solà Pujols
Anna Maria Torrent Badia
Ordre del dia:
1.
Aprovació, si escau, de l’acta del consell anterior
2.
Informe de l’equip de direcció
3.
Repartiment del pressupost 2014
4.
Eleccions del representant de llengua catalana a la Comissió Executiva
5.
Projecte Filescat
6.
Torn obert de paraules
1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell anterior
S’aprova l’acta per assentiment.
2. Informe de l’equip de direcció
El director exposa que durant el curs 2012-2013 l’Equip de Govern de la UAB ha treballat en
l’adaptació del model de dedicació docent al Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, sobre
mesures urgents de racionalització de la despesa en l’àmbit educatiu. Afegeix que el darrer
esborrany del document que prepara l’Equip de Govern estableix tres tipus de dedicació,
d’acord amb el nombre i la vigència de sexennis de recerca que els professors hagin obtingut:
(a) 24 crèdits, si el professor té un o dos trams, l’últim dels quals obtingut durant els sis anys
anteriors; (b) fins a 16 crèdits, si el professor té tres o més trams i l’últim l’ha obtingut durant
els sis anys anteriors, o cinc trams o més, i (c) 32 crèdits (reduïts a 28), si el professor no té cap
tram o si en té quatre o menys i l’últim obtingut fa més de sis anys. El procediment de càlcul de
les dedicacions serà diferent de l’actual. Es tindran en compte la presencialitat i la tutorització,
però no la preparació. Per a 24 crèdits, la dedicació serà 420 hores. El Vicerectorat de
Professorat i Programació Acadèmica ha explicat que en aquests moments l’esmentada
adaptació està en la fase de negociació amb els sindicats. A final d’any estaran elaborades unes
fitxes individuals dels professors amb l’objectiu de poder aplicar aquesta nova normativa.
El director exposa que la recerca serà la que determinarà la possibilitat de contractació
de professorat associat en un departament. Només generen la possibilitat real de contractació els
professors que tenen l’opció de fer 16 crèdits. I, ben al contrari, els professors que han d’anar a
28 o a 32 crèdits no generen aquesta possibilitat.
Així mateix, l’Equip de Govern treballa també en un model de càrrecs de direcció i de
gestió.
A continuació, el director exposa que cal utilitzar de manera eficient els pocs recursos
de què es disposa, la majoria dels quals són externs, per a la contractació d’associats. Atesa
aquesta disminució de recursos, l’equip té la voluntat de reforçar el procés de selecció de
professors substituts. Es compromet a treballar per activar la Comissió de Professorat, de
caràcter consultiu, amb l’objectiu que assessori la direcció, quan aquesta li ho demani, en aquest
tipus de procés.
En les reunions de l’Equip de Govern amb els directors de departament s’ha plantejat la
demanda d’activar el pla de promoció a càtedres. El vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica ha dit que el curs 2013-2014 no es durà a terme. Atesa la conjuntura econòmica
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actual i la limitació de reposició de places que fixen l’Estat i la Generalitat, l’Equip de Govern
prioritza la consolidació de places de professor agregat i de professor titular i, per això, diu que
aquesta possible activació s’estudiarà més endavant. I continua el compromís de nomenar
interins els lectors que hagin obtingut de l’acreditació corresponent de l’ANECA i de l’AQU.
D’altra banda, el director comunica al Consell que el dia 18 de juliol de 2013 la
Comissió de Personal Acadèmic va aprovar el canvi d’adscripció sol·licitat per la professora
Anna Cros Alavedra. L’equip de direcció va informar favorablement aquest canvi perquè
contribueix a corregir l’excedent de professorat, atès que l’encàrrec docent que cobria aquesta
professora s’ha quedat al Departament. La doctora Cros ha passat, amb efectes d’1 de setembre,
al Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials. Li volem
agrair els serveis prestats al Departament.
Així mateix, durant el curs 2012-2013 es van jubilar, anticipadament, els professors
Xavier Luna i Elvira Teruel. I, amb efectes d’aquest curs, ho ha fet el professor Albert Rico. A
tots tres els volem agrair la seva dedicació al Departament.
Pel que fa al Pla docent del curs 2013-2014, el director informa que, per segon any, la
supervisió del pla docent s’ha pogut dur a terme amb l’aplicació Filescat. Des que es va fer
públic, tots els membres del Consell han pogut fer-hi observacions. Aquest sistema és molt més
àgil, atès que permet veure en temps real la dedicació de tots els professors. I amb aquest
procediment aconseguim també la transparència a què ens vam comprometre.
A continuació, el Dr. Francesc Foguet, coordinador sortint del Grau de Llengua i
Literatura Catalanes, dóna les gràcies als professors que l’han ajudat, als coordinadors de les
unitats i a l’equip directiu.
Quant a la política de postgrau, la doctora Anna Bartra, coordinadora de Tercer Cicle,
exposa que aquesta coordinació assumeix aquestes funcions:
• La Coordinació dels estudis oficials de postgrau en què està implicat el
Departament, que actualment són els següents:
o Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i
Literatura Catalanes (MOIELLC), amb la UB, coordinat per la Dra.
Eulàlia Bonet.
o Màster Universitari en Estudis Teatrals (MUET), també
Interuniversitari, amb l’Institut del Teatre, la Universitat Pompeu Fabra
i la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinat pel Dr. Francesc
Foguet.
o Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge, coorganitzat
per la Universitat de Barcelona, que n’és la coordinadora, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona.
La coordinadora per part de la UAB és la Dra. Anna Gavarró.
o Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, coordinat pel Dr. Joan
Mascaró
o Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, coordinat
la Dra. Anna Bartra.
• La Coordinació de la Comissió Acadèmica de l’Estudi de Doctorat en Llengua i
Literatura Catalanes i Estudis Teatrals.
• La Coordinació del Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis
Teatrals.
• La representació del Departament a la Comissió de Tercer Cicle (anomenada de
Màsters i Postgraus) de la Facultat de Filosofia i Lletres.
• A títol personal, la coordinadora forma part de la Comissió de Doctorat
delegada del Consell de Govern.
Com a norma general, i seguint els acords de diverses instàncies de govern de la UAB, la
política de l’equip ha estat reforçar l’oferta universitària per tal de procurar donar suport a punts
clau per al departament en moments d’especial dificultat, com ha explicat el director. Aquests
punts són:
A. La formació per a la recerca i l’entrada al doctorat.
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B. El sosteniment de la plantilla.
C. La visibilització del Departament tant a la UAB com en el panorama universitari català
a l’hora d’establir aliances amb altes universitats.
Pel que fa al Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura
Catalanes (MOIELLC), la doctora Bartra explica que cal recordar que aquest màster va ser
reformat durant el curs 2011-2012 a instàncies de la UAB i de la DGU, com a condició per ser
considerat estratègic. El darrer curs, 2012-2013, va ser el primer del màster reformat, amb un
notable increment de la matrícula, que va arribar als 22 estudiants. Tot i el notable èxit
d’aquesta nova versió, en un termini no gaire llunyà caldrà aprofundir en les reformes. Aquesta
opció s’emmarca en la reforma general del mapa de màsters dissenyada per la DGU, que vol
potenciar, com és sabut, uns màsters potents, preferentment interuniversitaris dins una reducció
en el nombre. El Màster ha consolidat i reforçat el seu potencial de formació per a la recerca,
però hauria de reforçar els continguts enfocats a la professionalització que s’hi ha introduït i,
sobretot, fer-los més visibles. És en aquest marc que l’Equip ha pres la decisió de no continuar
donant el seu suport l’oferta de postgrau propi, la qual d’altra banda compta amb molt poc
professorat del Departament.
Quant al Màster Universitari en Estudis Teatrals (MUET), la doctora Bartra vol
expressar l’agraïment de l’equip de direcció a la Dra. Núria Santamaria per l’ingent feinada que
ha fet, tant en la coordinació del Màster com en la reforma realitzada durant el curs 2012-2013.
Aquesta reforma ha estat especialment complexa, a causa del nombre d’institucions implicades i
de la diversitat de funcionaments i interessos. El curs que ara encetem (2013-2014) entra en
funcionament el nou màster.
Quant al Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge, la Dra. Bartra diu
que ha estat verificat recentment. Agraeix a la Dra. Gavarró la seva dedicació en negociacions
complexes i fins i tot dures. Com que per part de la UAB en aquest màster també hi participa el
Departament de Filologia Espanyola, qualsevol proposta de reforma i redireccionament s’ha de
fer conjuntament.
D’altra banda, el Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, coordinat pel Dr. Joan
Mascaró, està actualment en negociacions per ser interuniversitari. Quant al Doctorat en
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, aquest programa es va presentar a verificació
el juliol del 2012. L’Escola de Doctorat (ED), però, no el va presentar a l’AQU, ja que només hi
va presentar un nombre molt reduït de programes, que no arribava al 10%. El criteri de l’ED va
ser presentar els que tenien menció d’excel·lència i els que tenien una ràtio d’èxit que els
assegurava la verificació. El de català té un bon nombre de matriculats, però la ràtio d’èxit no és
gaire alta, pel nombre d’anys que els doctorands triguen a defensar la tesi. L’equip té previst
tornar a presentar el Programa a verificació en la propera convocatòria, però havent-lo sotmès a
una revisió a fons. La doctora Bartra informa que l’equip ha tingut diverses trobades amb les
vicerectores de Qualitat i de Recerca i així que tingui una proposta la sotmetrem a la Comissió
Executiva i, si és el cas, al Consell. En aquests moments hi ha uns 46 doctorands inscrits en el
Doctorat de Llengua i Literatura Catalana i Estudis Teatrals.
A continuació, el director informa dels canvis en les coordinacions. La professora
Eulàlia Fuentes s’ha fet càrrec de la coordinació de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat
de Ciències de la Comunicació, en substitució del professor David Paloma. La professora Remei
Perpinyà ha assumit la coordinació de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de Traducció
i d’Interpretació, en substitució del professor Albert Branchadell. La professora Mar Massanell
s’ha fet càrrec de la coordinació del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, en substitució del
professor Francesc Foguet, que ha assumit la coordinació del Màster Universitari en Estudis
Teatrals en lloc de la professora Núria Santamaria. Francesc Foguet continua com a coordinador
de la Unitat de Lletres i com a membre de l’equip de direcció del Departament. El director
agraeix a tots els coordinadors sortints la feina feta i als entrants, la disposició.
A continuació, s’obre un torn d’intervencions:
Gemma Rigau demana que es creï la Comissió de Professorat.
Remei Perpinyà diu que s’hauria d’establir un mecanisme objectiu per a situacions d’urgència.
El director li respon que aquestes situacions les ha resolt sempre l’equip de direcció.
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Remei Perpinyà diu que convindria trobar un “mecanisme de consens” en què hi hagués
representants de les diverses unitats per a la presa de decisions en la contractació de professorat
substitut.
Lluís Cabré diu que en un consell del 2011 ja es va parlar d’aquesta comissió, l’objectiu de la
qual ha de ser avaluar curricula. Remarca que és la Comissió Executiva l’òrgan en què es
concreta la representació de les unitats.
El director diu que, en el moment que s’hagi de constituir, es tindran en compte els requisits
aprovats pel Consell.
Joan Mascaró recorda que hi havia un requisit més, que era l’experiència de gestió, en la
selecció del professorat que ha de formar part de la comissió.
3. Repartiment del pressupost
El director explica que fins a l’estiu el Departament havia rebut el 60% del pressupost assignat
per la UAB. D’acord amb aquesta quantitat, es van fer bestretes a les diferents unitats del
Departament. Dins del mes de setembre, el Departament ha rebut fins al 80% del pressupost.
S’ha reduït una línia telefònica a la Facultat de Ciències de la Comunicació, per la
supressió d’un dels despatxos que el Departament tenia assignats. En aquest sentit, s’han
recuperat els diners del cost de la roseta d’aquest espai. Així mateix, pròximament es proposarà
de reduir dues línies telefòniques en els despatxos del Centre de Lingüística Teòrica a l’espina
B9 de la Facultat de Filosofia i Lletres, que seran substituïdes per dos supletoris.
Maria Corredera explica els detalls de la distribució del pressupost 2013.
A continuació, s’obre un torn d’intervencions.
Remei Perpinyà demana pels criteris que es fan servir per al repartiment del pressupost.
Maria Corredera respon que aquest repartiment es fa d’acord amb els crèdits impartits, el
nombre de professors, els crèdits matriculats, etc. Remei Perpinyà diu que també caldria tenir en
compte el nombre d’alumnes.
4. Eleccions del representant de llengua catalana a la Comissió Executiva
El director exposa que està vacant la plaça del representant de Llengua Catalana de la Comissió
Executiva del Departament. Hi ha una única candidatura, del professor Xavier Villalba. A
continuació, el professor Jaume Mateu, secretari del Departament, exposa el procediment de
votació. Es vota de manera nominal secreta i l’escrutini dóna aquest resultat: 25 vots a favor;
quatre vots en blanc i una abstenció. (El nombre de vots emesos (30) no correspon al nombre
d’assistents (36), atès que hi va haver membres del Consell que es van absentar un cop
començada la reunió).
5. Projecte Filescat
A final del 2012 es van unificar els serveis informàtics dels departaments de Filologia
Espanyola i de Filologia Catalana, a proposta dels respectius equips de direcció i d’acord amb
els seus integrants i amb l’administradora de centre de la Facultat de Filosofia i Lletres. Aquesta
unificació té l’objectiu de fer més eficient la seva actuació i de rendibilitzar la feina que hi fan
també els tècnics informàtics. Un dels primers encàrrecs que van rebre va ser l’elaboració del
Filescat. Fins aquest moment, se n’ha desenvolupat una primera part, que és la que afecta el pla
docent. I hi ha encara una segona fase, que estan duent a terme en aquests moments i que
recollirà les dades del professorat. Pel que fa a la primera part, la del pla docent, ja s’han pogut
fer els dels cursos 2012-2013 i 2013-2014. Per això, l’equip de direcció proposa al Consell
l’adopció del Filescat com a eina d’elaboració del pla docent de cada curs.
Després de debatre a fons aquesta qüestió, el Consell aprova per assentiment aquesta
proposta.
Eulàlia Fuentes demana que consti a l’acta el seu agraïment als tècnics informàtics
Josep Hornos i Magda Alemany per la feinada que han fet. Francesc Foguet s’adhereix a aquests
agraïments i reivindica la màxima transparència que permet el Filescat, una transparència que
remarca que, a vegades, no agrada. Anna Bartra diu que el Filescat permet més agilitat i
transparència.
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6. Torn obert de paraules
El professor Xavier Vall diu que el Departament no va distribuir, entre el professorat, un
document provisional sobre la nova dedicació docent del professorat universitari. Demana
també quin posicionament té l’equip respecte del comunicat de la JPDI, de 28 de setembre de
2013, en relació amb l’aplicació del Decret Wert. Així mateix, critica el procediment de tria de
les assignatures optatives de la menció de Literatura catalana.
El director expressa el compromís de fer arribar a tots els professors la documentació
sobre la dedicació docent. Amb els recursos de què disposa el Departament, no és viable que,
amb la normativa actual, alguns professors passin a 16 crèdits, sense que altres professors
compensin aquesta reducció.
El professor Xavier Vall demana que no es tanquin les assignatures si tenen pocs
estudiants.
El director aclareix que ja es programa el mínim d’assignatures optatives. Per això,
l’equip demanarà que no se’n tanqui cap per una matrícula baixa, tot i que remarca que aquesta
decisió depèn d’altres instàncies.
Francesc Foguet recorda que a la reunió de l’àrea de Literatura Catalana ja es van
exposar els criteris de programació d’optatives.
El professor Xavier Vall diu que no es van exposar. Demana quins són.
El professor Albert Branchadell resumeix el contingut d’un document enviat, per
correu-e, als membres del Consell el mateix dia 30 de setembre de 2013, en què formula al
director set preguntes sobre “política de recuperació d’associats” i tres sobre “política de
formació continuada”. Albert Branchadell demana que el director li respongui per escrit.
Atès que aquestes preguntes s’han enviat als membres del Consell el mateix dia de la
reunió, el director ofereix al doctor Branchadell la possibilitat de reunir-se al cap d’uns dies amb
l’objectiu d’aclarir-les. No obstant això, el director es remet al contingut de l’informe que consta
al punt 2 de l’ordre del dia d’aquesta reunió del Consell. I ofereix al Dr. Branchadell que
formuli les preguntes que consideri oportunes.
La professora Anna Bartra, coordinadora del Tercer Cicle, afegeix que hi ha una oferta
desproporcionada de postgraus propis i que cal trobar una proporció justa entre oferta pròpia i
oferta oficial.
El professor Joan Mascaró diu que un mateix professor no pot fer deu precs i preguntes.
La professora Montserrat Vilà diu que els continguts dels postgraus propis no
coincideixen amb els del màster oficial. Pregunta si el fet de renunciar a l’oferta pròpia ha fet
que hi hagi més estudiants al màster oficial.
La professora Eulàlia Bonet, coordinadora del Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis
Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, respon que fa dos anys sí.
La professora Núria Santamaria lamenta les picabaralles i diu que s’ha fet confiança a
l’equip. Es mostra partidària de l’oferta oficial i no de la pròpia.
David Paloma diu que s’ha demanat a professors del Departament de participar en
l’oferta pròpia. Recorda també que l’any 2011 hi havia dues professores associades a la Facultat
de Ciències de la Comunicació que no s’han recuperat.
El director li respon que n’hi havia més de dos de professors associats. I li recorda que
no es poden destinar dotacions senceres a una única unitat, sinó que s’ha de buscar la màxima
eficiència en l’ús dels recursos. Afegeix que és possible que l’escenari de pocs recursos
s’agreugi. L’equip de direcció ha procurat que els professors substituts contractats siguin
competents i polivalents per impartir la docència vacant.
Remei Perpinyà, coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de
Traducció i Interpretació, diu: “sempre he fet arribar la sensibilitat dels membres de la unitat” a
l’equip de direcció. Diu que no se li va fer arribar per escrit “l’últim encaix”.
El director recorda que ha donat aquesta informació durant la reunió del consell.
La professora Remei Perpinyà demana més transparència i “un mecanisme més
objectiu”.
Després de debatre sobre les qüestions plantejades, s’aixeca la sessió a les 18.15 hores.
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