
 
 

Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 
 
 
 

11 de juliol de 2019 
 
 
Assistents: Vegeu el llistat adjunt. 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres reunions 
2. Informació general de la Universitat i la Facultat de Lletres 
3. Informació del Departament 
3.1. Concursos de professorat 
3.2. Informació sobre la UISAD 
3.3. Informació sobre estudis (graus i postgraus) 
3.4. Informació sobre Intercanvis i mobilitat 
3.5. Informació sobre Biblioteques 
3.6. Informació econòmica 
4. Altres informacions 
5. Torn obert de paraules 
 
 

Documents de Nebula: Acta del Consell de Departament del 16 de maig de 2019. 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió 
S’aprova l’acta de l’última reunió per assentiment. 
 
2. Informació general de la Universitat i la Facultat de Lletres 
La Directora informa que es va celebrar un Claustre monogràfic dedicat a la situació 
econòmica de la universitat, que es va difondre a través dels mitjans de comunicació la 
precarietat de les universitats catalanes, i es va demanar el suport de la comunitat universitària 
per portar a terme aquesta mesura de visibilització. Al Claustre es va comunicar que és el 
primer cop que la UAB va tancar el pressupost en dèficit, i es recorda quel’Autònoma és 
l’única universitat catalana que no té deute. 

La Directora comunica, a continuació, que s’han modificat l’estatut de l’EPIF, canvia el 
sou i s’equiparen els models existents, tot creant-se un quart any possible, que no rep fons. 
La UAB assumeix el pagament de tots el seus PIF, i aquest quart any s’espera que el pugui 
cobrir el projecte del qual penja aquesta plaça, sinó es de la UAB, ja que no pot ser finançat 
per recursos del departament —ni de contractació ni de funcionament. .Així mateix, es fa 
saber que es treballa en un nou model de càrrecs, i s’ha vist la necessitat de reequilibrar les 
dedicacions i revalorar la figura del coordinador de grau (atesa la seva càrrega de gestió) i la 
de vicedegà. Els coordinadors de grau tindran dret a acumular la reducció anual que els 
pertoca al final del mandat (constituint mig any sabàtic), i els coordinadors de màster passaran 
a dependre dels deganats. 

La Directora recorda que a l’última Junta de Facultat es va dir que, a hores d’ara, pendents 
de l’aprovació del SIGQ (que permet que es pugui autoacreditar la facultat), no serà possible 
fer modificacions a les reformes de grau (actualment hi ha set memòries a acreditar); 



tanmateix se’ls va demanar constituir una comissió redactora del grau, que serà integrada per 
María Machuca, Beatriz Ferrús, Montse Amores i Cristina Buenafuentes. 

Ara mateix s’ha iniciat procés de revisió, replantejament i validació dels graus, i per aquesta 
raó s’han reunit les diferents àrees. La Directora indica que hi ha hagut una bona acollida de 
les reformes proposades. Per la informació que va proporcionar darrerament el Degà, sembla 
que potser caldrà deixar-ho tot preparat, ja que es preveu que d’aquí a un any hauran d’estar 
reformats els graus. Per aquest motiu, la Directora proposa aprovar la fitxa PIMPEU, per tal 
d’intentar tenir la memòria a finals d’any (entre setembre i gener), presentar la reforma 
després que s’hagi aprovat el SIGQ de la Facultat, i que d’aquesta manera la modificació del 
grau sigui aprovada directament. 
 
3. Informació del Departament 
3.1. Concursos de professorat 
La Directora comença agraint la bona feina que han fet els membres de les comissions que 
han resolt les places de professors associats per al curs que ve. Disset nous associats seran 
contractats a través d’aquest concurs (sis professors nous i onze de contractats actualment), 
que s’afegeixen als catorze que es renovaran, donant un total de trenta-un professors 
associats, més els dos professors proporcionats per les places d’ICREA. La Directora fa notar 
que aquest fet provoca una major complexitat del Pla Docent (PD) i un volum molt alt de 
treball administratiu, i per aquest motiu demana comprensió per a la coordinació i per a la 
UISAD. Pel que fa a la resolució de la docència del curs que ve, afegeix que la Direcció està 
pendent de la resolució de les beques Juan de la Cierva, ja que els candidats podrien arribar 
a fer docència al segon semestre. 
 Pel que fa a emèrits i honoraris, la Directora informa que s’han enviat els formularis 
de dues professores emèrites (M. Lluïsa Hernanz i Carme Riera), i que el professor Santiago 
Alcoba optarà a un quart any d’emeritatge. En relació a aquestes places, es recorda que a 
partir d’ara serà la UAB qui es faci càrrec de les assegurances dels emèrits, i no pas els 
departaments. 

La Directora anuncia, amb satisfacció, que el vicerectorat (en atenció a les jubilacions i als 
volums de tesis llegides) ens ha concedit una plaça de lector a través del programa Serra 
Hunter. Per aquest motiu, l’executiva va aprovar que el perfil de l’àrea corresponent fos el de 
la plaça (Literatura espanyola). El tribunal ha d’estar integrat per cinc membres (tres d’àmbit 
internacional, un de la UAB i un altre d’una universitat espanyola), i s’informa que l’àrea de 
Literatura espanyola serà consultada a l’hora d’establir el candidat de la casa per formar part 
del tribunal. 

El vicerector Carlos Sánchez pren la paraula per informar que les places de lector es 
computen per àrees (d’acord amb la ràtio de departaments i la seva situació de plantilla), i diu 
que per a la consecució d’una plaça de Llengua espanyola caldrà esperar encara un any o any 
i mig. El programa Serra Hunter demana grans descriptors amb gran impacte al 
GoogleScolar, i això impedeix fer política de departament per compensar les àrees amb 
menys necessitats. Pel que fa al pressupost de l’Autònoma, explica que, durant anys, la 
distribució de recursos de la Generalitat ha beneficiat les universitats més petites, fet que ha 
provocat que aquestes institucions tinguin superàvit, i que, paradoxalment, les més grans i 
històriques s’hagin trobat amb dèficit: la UAB està en una situació dramàtica, la UB té molt 
deute i la UPC és la que es troba més greu. 
 
3.2. Informació sobre la UISAD 
La Directora indica que s’ha previst crear un nou model de UISAD per a tota la facultat 
(basat en la nostra secretaria), i que s’espera que se’ns adjudiquin noves places 
d’administratives i que millori la categoria de les persones que ocupen els llocs ja existents. 
 



3.3. Informació sobre estudis (graus i postgraus) 
La coordinadora, la professora María Machuca, informa que cal elaborar bé la guia de les 
assignatures per tal d’evitar protestes o queixes, que cal seguir l’avaluació prevista a les guies, 
i aprofita per agrair que tots els professors hagin tancat les guies docent. Així mateix, recorda 
que a Nebula hi ha el PD, i que també s’incorporarà a Nebula tots els horaris dels professors. 
La Directora també agraeix la feina de la coordinadora, tant per la confecció de del PD com 
per la guia. 
 La responsable dels Treballs de Final de Grau, la professora Montse Amores, exposa 
que s’han llegit vint TFG dels graus combinats, vint del grau de Llengua i Literatura 
Espanyola, i que només tres no han estat avaluats. Així mateix, explica que el nou sistema de 
plantilla d’avaluació, preparat per la professora María Machuca, ha ajudat a equilibrat els 
barems finals de puntuació; i recorda, a més, que cal que tots els membres de les comissions 
llegeixin el TFG, perquè també els caldrà avaluar la part escrita. Finalment, posa èmfasi en el 
fet que si l’estudiant no presenta el seguiment (endarrerit ara fins a març), el TFG no serà 
tingut en compte 
 Abans de donar la paraula als coordinadors de les unitats, la Dirtectora pren la paraula 
per agrair a la professora Elena Ritondale la implicació que ha tingut en l’assignatura Societat, 
Ciència i Cultura, i per agrair les persones que es faran càrrec d’aquesta matèria que passa a 
anomenar-se Mirem el món: Agustín Sánchez, Germán Cánovas i Alba Saura.  
 El professor Antonio Ríos, coordinador de la Unitat de Traducció, informa que no 
està tancat el PD en no estar adjudicats els TFG: se n’han de cobrir 12,. Fa saber, a més, que 
en aquella facultat es treballa en dos graus d’estudis: Anglès-Alemany (per salvar la línia 
d’alemany) i Anglès-Francès. El Dr. Ríos afegeix que, arran de les reformes respectives, es 
perd una assignatura de segon curs, però a canvi se’ns encomana la realització d’Expressió 
oral (de primer curs i que pot tenir 2 o 3 grups) i d’Edició i revisió de textos (obligatòria de 
quart, perquè es vol obrir una via més professionalitzadora i editorial). Finalment, recorda 
que el Degà es va queixar de la manca de despatxos per als associats, i la redistribució d’espais 
farà que perdem un despatx. 

La professora Jéssica Cordoba, coordinadora de la Unitat de Comunicació, explica que 
per a l’any que ve s’han afegit dos graus nous dins de Periodisme, i això ha provocat que es 
disgregués l’horari al llarg de la setmana. Tanmateix, es mantenen grups i professors, i els 
canvis només afecten un assignatura que passa a segon curs. 

La professora Meri Torras, coordinadora del grau d’Estudis de Gènere, confirma que 
aquests estudis ja són oficials, i que finalment l’any que ve s’engega el primer i el segon curs 
(amb noves optatives). Així mateix, aprofita per agrair a la Direcció del departament que hagi 
proveït les places del grau amb persones idònies per impartir aquesta docència, i també 
agraeix la confiança del deganat i la feina de la coordinadora. 

La professora Dolors Poch, coordinadora del Màster de Llengua espanyola, literatura 
hispànica i ELE explica que s’ha tancat el curs del màster amb 22 TFM llegits i 14 que han 
quedat per ser defensats al setembre. Respecte a la matrícula del nou curs, hi ha hagut 204 
sol·licituds d’admissió, i 79 admesos fins la moment. Pel que fa a beques i col·laboracions, 
informa que s’ofereix becar un contracte de pràctiques per a l’any que ve, un any més s’ha 
renovat la Beca la Pedrera, i que la Universitat de Macau ha demanat que un exalumne vagi 
a treballar amb ells d’agost a setembre. La Dra. Poch comunica que s’han acabat totes les 
guies docents en català i castellà, si bé caldrà traduir-les a l’anglès. Així mateix, fa saber que, 
com darrerament, s’han rebut estudiants procedents de la Universitat de Macau per a un curs 
de formació al juliol, i que funciona perfectament el curs de Professors en ELE (organitzat 
conjuntament amb l’Instituto Cervantes).  

El professor Cecili Garriga, coordinador del Màster de Formació de professorat, informa 
que es prepara un curs de complements de formació ofert per diferents professors del 
departament. Així mateix, indica que s’està estudiant una adaptació d’aquest màster per als 



professors de secundària que han entrat a través de la borsa d’interins: fer el màster els 
dissabtes, donar-li un caràcter semipresencial o virtualitzar-lo. Pel que fa al Màster 
d’elaboració de diccionaris, que també coordina i que té un caràcter interuniversitari, 
juntament amb la UNED, recorda que té tres itineraris (diccionaris escolars, històrics i 
especialitzats), i que el primer de tots és el que ha rebut més estudiants: 28 matriculats. 
Finalment, afegeix que aquest màster es troba en ple procés d’acreditació.  

Ramón Valdés, coordinador del Doctorat de Filologia Espanyola, explica que ja s’ha 
rebut la visita de la comissió d’avaluació d’acreditació del doctorat, i aprofita per agrair al 
departament, a la comissió d’avaluació interna i a la professora Dolors Poch l’ajut rebut. 
Durant el procés d’acreditació, es va constatar que els procés de seguiment podria millorar, i 
així serà, però caldrà recórrer a l’ajut de més professors per integrar les comissions de 
seguiment de cara a mitjan setembre (comissions que caldrà que siguin més especialitzades i 
sense el concurs del director de tesi). A part, recorda que estan en ple procés d’admissió de 
nous doctorands: 10 alumnes han mostrat interès i dos han demanat una beca FPU. A més, 
afegeix tot d’informacions diverses: una alumna del programa serà representant de l’alumnat 
de doctorat dins del Consell, s’han organitzat unes primeres jornades de joves investigadors 
on hi participen doctorands propis, i els directors de tesis rebran enquestes que prega que 
siguin respostes. La Directora pren la paraula per agrair el treball enorme que ha fet el 
coordinador en el procés d’acreditació. 

El professor Gonzalo Pontón, coordinador del Doctorat de Teoria de la literatura i 
literatura comparada des de l’1 de maig, informa que s’ha constituït una nova comissió de 
doctorat, integrada pel coordinador, juntament amb els professors Pere Ballart, Jordi Julià i 
Meri Torras. El coordinador explica que el procés de seguiment de doctorat va tenir lloc els 
dies 1 i 2 de juliol, i hi van participar més de 60 alumnes, per aquesta raó agraeix a tots els 
membres de les comissions la seva col·laboració, ja que es va intentar evitar que en formessin 
part els tutors o directors de les tesis. Així mateix, anuncia que s’ha iniciat el procés 
d’admissions, que ja hi ha 4 admesos (dels 15 possibles), i que enguany ja hi ha hagut 4 
lectures, 2 dipòsits i 2 baixes. El Dr. Pontón afegeix diferents informacions: anuncia que 
caldrà millorar i adequar els continguts del web del programa de doctorat (ja que hi ha molts 
alumnes que segueixen el doctorat a distància), preveu l’organització d’unes jornades 
doctorals per ajudar-los en la seva formació, i constata l’interès mostrat per diversos 
doctorands a assistir a una escola d’estiu que celebra l’ASETEL a Granada. Finalment, 
agraeix al professor Valdés l’ajut i els consells que li ha proporcionat, i recorda que caldrà 
acreditar el programa de doctorat, si bé s’ha acollit a una moratòria de dos anys, fet que 
permetrà millorar els resultats. 

El professor Cecili Garriga demana la paraula per constatar que, als màsters, cada cop 
tenim més estudiants internacionals que venen amb beca dels seus països o bé que 
aconsegueixen beques un cop aquí, i que caldria que rebessin algun estatus preferent, per 
tenir-los identificats i de cara a afavorir les acreditacions. la Directora diu que es pot mirar 
d’afavorir-los en relació a espais, però que, lamentablement, sembla difícil que això es pugui 
concretar legalment en cap mena de docència (com s’havia explorat des de la direcció del 
departament); tanmateix, està oberta a pensar mesures concretes i a plantejar-les al vicerector. 
El professor Garriga proposa considerar-los personal investigador per tal que puguin 
aconseguir un correu oficial, i de cara al seu CV poder acreditar alguna vinculació amb un 
departament. El professor Ramón Valdés creu convenient que estiguin identificats, perquè 
l’acreditació ho demanava, si bé aquesta supervisió només es pot establir des de les diferents 
coordinacions; a més, afegeix que, fora de la inclusió en un projecte d’investigació, veu difícil 
aconseguir-los un tracte distintiu. La Directora proposa elaborar una plantilla o formulari de 
registre, de cara a becaris i professors visitants, de manera que això permeti ajudar-los o 
proporcionar-los el suport que els calgui. 

 



3.5. Informació sobre intercanvis i mobilitat 
El professor José Ramón López informa que 43 IN estudiants han estat atesos per la 
coordinació, i que, finalment, seran 5 OUT els que gaudiran d’una estada Erasmus a 
l’estranger, tot i que inicialment havien de ser 8. 
 
3.6. Informació sobre biblioteques 
El professor José Ramón López explica que ha cursat totes les peticions (per bé que pot 
pasar un any fins que arribi la compra efectiva), i recorda que encara hi ha un petit romanent 
per comprar libres, alhora que fa una crida per tal que hi hagi més demandes. 
 
3.7. Informació econòmica 

 

BALANÇ ECONÒMIC  
(DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA) 

[Juliol 2019] Ingressos Despeses Saldo 

Fil. Espanyola 43.683,60 36.030,97 7.652,63 

Cànon Departament 9.456,17 0 9.456,17 

Overhead Dept. 15.414,75 457,38 14.957,37 

Cànon Escola Post 4.881,82 3.383,47 1.498,35 

 
El secretari de Direcció informa que, fins al moment, els ingressos del Departament han estat 
de 43.683,60€, i les despeses de 36.030,97€, tot proporcionant un saldo positiu de 7.652,63€ 
(si bé hi ha 3.889,69€ bloquejats per a despeses pendents, entre elles tots els ajuts aprovats 
d’aquest primer semestre i part del segon). Si comparem aquestes dades amb les de l’any 
passat, en què els beneficis eren d’11.551€, cal constatar pràcticament uns mateixos beneficis, 
ja que 7.652,63€ més les despeses congelades, que pugen a 3.889,69€, fan un total de 
11.542,32€. El fet de poder computar directament els ajuts, sense que calguin ser aprovats 
per l’executiva, agilitza els processos i permet portar més al dia les balances econòmiques del 
departament. 

Atesa la gran despesa en mobiliari, equip informàtic i de reprografia que s’ha produït en 
els dos exercicis anteriors, aquest primer semestre hem reduït la inversió en aquestes partides: 
solament s’ha adquirit un aparell telefònic (40€) i una taula nova per a un professor (140€). 
Tanmateix, continuem constatant un dispendi anòmal en fotocòpies produït al servei de 
reprografia, sobretot perquè hem posat tots els mitjans perquè aquesta partida es reduís.  

Arran de la revisió dels fulls de signatures del Servei de Reprografia, el secretari constata 
algunes pràctiques generals. En primer lloc, explica que s’ha experimentat una reducció 
notable del nombre de professors que fan ús d’aquest servei. En segon lloc, si bé alguns 
professors fan poc ús d’aquest servei, quan han de fer moltes fotocòpies l’utilitzen (a vegades 
per fer exàmens), quan potser el més fàcil seria recórrer a les màquines noves del departament 
(als edificis B9 i B11), molt ràpides i que poden fotocopiar a dues cares. El secretari recorda 
que l’antiga fotocopiadora Sharp pot grapar, si calgués aquesta funció, i que es pot recórrer 
als membres de la Direcció o als integrants de la UISAD si cal algun ajut o suport. En tercer 
lloc, el secretari constata que, proporcionalment, s’ha incrementat el nombre de professors 
associats que fan servir habitualment el Servei de Reprografia, fruit, sens dubte, del fet que 
no són del tot conscients que el preu de les còpies val quatre vegades més, i que el 
Departament disposa de tres fotocopiadores al seu servei. Exemples de mal ús: un professor 
ha fet 770 còpies en tres visites (durant un mes), una professora ha fet 1.000 fotocòpies en 
10 visites (durant quatre mesos), una altra professora ha fet 1.400 en vuit visites (durant tres 
mesos), i un becari ha signat 1.800 fotocòpies en quatre visites, sense associar-les a un centre 
de cost. Finalment, s’informa que s’ha incrementat notablement l’ús del servei d’escaneig de 



llibres al Servei de Reprografia, però, tot i ser molt pràctic, cal tenir present que les nostres 
fotocopiadores també tenen servei d’escàner, i surt molt més barat. Per tots aquests motius, 
el secretari anima tots els membres del Departament a fer servir les fotocopiadores pròpies 
per un benefici comú. 

La Direcció constata que en molts despatxos i seminaris hi ha molts equips informàtics 
desconnectats i arraconats, sense ús, i per aquesta raó es demanarà al tècnic informàtic del 
departament que es posi en contacte amb els usuaris d’aquells despatxos o els IP dels 
projectes per tal d’obtenir el vistiplau per retirar-los i així optimitzar l’espai. Així mateix, si 
els membres del departament són conscient de l’existència d’un equip al seu despatx es prega 
que ho comuniquin als tècnics informàtics perquè el vagin a retirar. 

El secretari de Direcció informa dels ajuts que han arribat al departament al llarg del 
primer semestre, per a activitats a realitzar durant tot l’any, l’import de despesa dels quals 
puja a 6.600€. D’aquest import general de despesa, 2.700€ han estat destinats a les següents 
conferències.  

La professora Meri Torras va demanar un ajut per convidar a fer una conferència la 
professora Isabel Segura, titulada «Investir investigant. Una trajectòria de recerca feminista», 
la qual va tenir lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres el passat 19 de febrer de 2019 dins del 
marc de la jornada Genealogies de dones. L’ajut que li correspon és de 300€. 

La professora Tania Pléitez va demanar un ajut per convidar a fer una conferència el 
professor Dante Barrientos Tecun (Universitat Aix-Marseille), titulada «La literatura 
centroamericana contemporánea», la qual va tenir lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres el 
passat 15 de març de 2019. L’ajut que li correspon és de 300€. 

El professor Cecili Garriga va demanar un ajut per convidar a fer una conferència el 
professor Sven Tarp (Universitat d’Aarhus), titulada «Asistente de escritura español/inglés: 
presentación, funcionamiento, perspectivas y desafíos», la qual va  tenir lloc a la Sala d'Actes 
de la Facultat de Filosofia i Lletres el 13 de maig de 2019. L’ajut que li correspon és de 300€. 

La professora Beatriz Ferrús va demanar un ajut per convidar a fer una conferència la 
professora Beatriz Pastor, titulada «Sobre la muerte y la brújula», la qual va tenir lloc a la 
Facultat de Filosofia i Lletres el passat 23 de maig de 2019. L’ajut que li correspon és de 300€. 

El professor Gonzalo Pontón va demanar un ajut per convidar a fer una conferència el 
professor Dominick Finello (City University of New York), titulada «Sobre el episodio de 
“La Cueva de Montesinos”», la qual va tenir lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres el 23 de 
maig de 2019. L’ajut que li correspon és de 300€. 

El professor Carlos Sánchez ha demanat un ajut per convidar a fer una conferència el 
professor Robert J. Blake (Universitat de California, Davis), titulada «¿Cómo son nuestros 
estudiantes y cómo aprenden lenguas? Reflexiones sobre homo loquens, homo analyticus, homo 
socius, homo faber, homo ludens, homo fabulans», la qual tindrà lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres 
en una data encara per determinar, a mitjan setembre de 2019. L’ajut que li correspon és de 
300€ (més 300€ de desplaçament). 

El professor Guillermo Serés ha demanat un ajut per convidar a fer una conferència el 
professor Jesús Pérez Magallón (Universitat de McGill, Montréal), titulada «Galleguismo y 
quijotismo en el tercer centenario del Quijote (1905)», la qual tindrà lloc a la Facultat de 
Filosofia i Lletres en una data encara per determinar de principis del mes de novembre de 
2019. L’ajut que li correspon és de 300€. 

Pel que fa a publicacions, El professor Guillermo Serés ha demanat un ajut per a una 
publicació impulsada per un grup d’investigació (CEAC), i que consisteix en la publicació de 
les actes del Congrés Internacional Transocéanos, dins de la col·lecció «Monografías del 
CEAC». La quantitat que li correspon és de 400€. 

En relació a la partida de congressos, s’han adjudicat els següents ajuts, per valor de 
3.500€. 



El professor Guillermo Serés va demanar un ajut per a l’organització d’un congrés titulat 
Transocéanos. Culturas y mundos ibéricos en los siglos XVI-XVII que va tenir lloc els dies 9 i 10 de 
maig a la Facultat de Filosofia i Lletres. La quantitat que li correspon és de 500€. 

El professor David Roas va demanar un ajut per a l’organització d’un congrés titulat IV 
Congreso Internacional Visiones de lo fantástico, que va tenir llocs els dies 5, 6 i 7 de juny a la 
Facultat de Filosofia i Lletres. La quantitat que li correspon és de 600€. 

La investigadora Laura Fernández va demanar un ajut per a l’organització d’un congrés 
titulat Congreso Internacional de la Asociación de jóvenes doctores, BETA, amb la col·laboració de 
dos grups d’investigació (CEAC i Prolope), el qual va tenir lloc els dies 5, 6 i 7 de juny de 
2019 a la Facultat de Filosofia i Lletres. La quantitat que li correspon és de 600€. 

La professora Carme Riera ha demanat un ajut per a l’organització d’un congrés titulat 
VII Congreso internacional José Agustín Goytisolo y su generación: las relaciones entre la poesía y la música, 
que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 d’octubre de 2019 a la Facultat de Filosofia i Lletres. La 
quantitat que li correspon és de 600€. 

El professor Cecili Garriga ha demanat un ajut per a l’organització d’un cicle de 
conferències amb el títol V Lliçons de Lexicografia que tindrà lloc al llarg del primer 
quadrimestre del curs 2019-2010 a la Facultat de Filosofia i Lletres en tres sessions on 
intervindran Julia Sanmartín (Universitat de València), Isabel Santamaría (Universitat 
d'Alacant), Johannes Schnitzer (Universitat de Viena). La quantitat que li correspon és de 
400€. 

El professor Jordi Julià  ha demanat un ajut per celebrar un cicle de conferències amb el 
títol d’El teatre i els seus professionals, dins del marc de l’assignatura de Teoria i anàlisi del teatre, 
les quals seran programades al llarg del primer quadrimestre del curs 2019-2020 a la Facultat 
de Filosofia i Lletres. La quantitat que li correspon és de 400€. 

La professora Montse Amores ha demanat un ajut per a l’organització d’un seminari amb 
la programació de sis conferències dins del marc del projecte d’investigació Negociaciones 
identitarias transatlánticas que tindrà lloc al llarg del primer quadrimestre del curs 2019-2010 a 
la Facultat de Filosofia i Lletres. La quantitat que li correspon és de 400€. 

El Consell de Departament aprova els ajuts per assentiment. 
La Directora informa que aquest any s’han acabat els romanents, i que de cara a setembre 

la direcció es reunirà amb els coordinadors de màsters i doctorats per tal de liquidar els saldos 
amb major previsió, d’acord amb les polítiques de l’Autònoma. La Directora recorda que des 
de la Direcció es continua treballant per la recuperació d’espais i,  finalment, la fa una crida 
a destruir el material docent emmagatzemat. 
 
4. Altres informacions 
La Directora recorda que els permisos superiors a 10 dies han d’anar amb una petita 
explicació del motiu i dedicació de la feina que s’ha d’anar a fer. 
 
5. Torn obert de paraules 
No hi ha cap altra intervenció. S’aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
Jordi Julià 
Secretari acadèmic 


