
 

 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

9 de febrer de 2021  

 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cristina Buenafuentes, Cecilio Garriga, Jordi Julià, María Jesús 
Machuca, Antonio Ríos, Juan Rodríguez, Erica Carriet. 

Excusats: Sandra Assens 

 

Per tal de donar compliment a les mesures sanitàries decretades a causa de la Covid-19, la reunió 
s’ha fet a distància d’acord amb la Instrucció 9/2020, que modifica la Instrucció 5/2020, sobre 
l’organització de reunions urgents a distància dels òrgans de govern col·legiats generals davant 
l’emergència sanitària decretada a causa de la Covid-19. 

 

Ordre del dia: 

1. Informe de l’Equip de Direcció 
2. Aprovació del perfil d’una plaça de Lector del PSH de l’àrea de Literatura Espanyola 
3. Torn obert de paraules 

1. Informe de l’Equip de Direcció 

El Director obre la sessió donant la benvinguda a Erica Carriet, que ocuparà el lloc de Natalia 
Terrón (ara professora associada) com a representant dels estudiants de doctorat. 

El Director continua proporcionant la informació sobre la Facultat de Lletres. La principal 
novetat és que es recupera la presencialitat a primer curs dels graus segons les darreres 
disposicions del ProciCAT. El rector ha determinat que sigui al començament del segon 
semestre, que per primer curs, és el dia 22 de febrer. Es preveu un sistema d’aforament: 50%, 
però no se sap encara si es prendrà com a mesura la capacitat de la facultat o dels grups de 
primer. La resta de cursos es manté virtual fins després Setmana Santa mantenint les mateixes 
franges horàries. 

Pel que fa al departament, el Director comunica les noves contractacions de professors 
associats: Natalia Terrón, Laura Pache, María Bañeras i Miriam Ruiz.  Pilar Colomina no s’ha 
pogut contractar per qüestions administratives. En tots els casos els nous professors venen a 
corregir l’excés d’hores d’alguns professors del departament. També fa saber de la 
incorporació de dos contractes post doctorals Juan de la Cierva al grup GEXEL. 

https://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_09
https://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_09
https://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_09


Seguidament, el Director passa a explicar el fet que es va convocar concurs intern per 
substituir a Josep Hornos, però no hi van haver candidats, de tal manera que la plaça ha 
quedat deserta i s’ha iniciat el procediment per convocar un concurs extern. 

Una altra informació té a veure amb la remodelació de l’espai del Laboratori de Lingüística 
Informàtica (LALI). Ja s’han realitzat totes les gestions de buidatge, però l’espai necessita unes 
reformes (instal·lacions, pintura…) que suposen una inversió econòmica més gran de la 
prevista. Per això, s’ha demanat el cofinançament amb la facultat. 

El Director continua informant que s’ha convocat la reunió de programació docent el dia 4 de 
març amb la vicerectora Carrassón per negociar els recursos del curs vinent, però encara no 
s’ha rebut la informació que envia el rectorat sobre la plantilla. 

Amb satisfacció, el Director anuncia que la candidatura de Beatriz Ferrús al premi 
d’Excel·lència Docent ha resultat guanyadora a la facultat (l’altra candidata era Sara Martín). La 
Facultat presentarà totes dues candidatures al premi de la UAB. 

El Director acaba la seva intervenció informant sobre la candidatura de Margarita Freixas a 
degana de la facultat. Properament es publicarà el calendari d’eleccions. 

 

Torn de paraules. 

S’obre un torn de paraules. 

La professora María Machuca pregunta sobre l’equip de Margarita Freixas a la candidatura al 
Deganat. El Director respon que no té aquesta informació. 

El Director aprofita la intervenció de la professora María Machuca per demanar-li ajuda a ella i 
a la professora Beatriz Ferrús per revisar l’Excel que computa els indicadors de la plantilla 
docent. 

El professor Juan Rodríguez pren la paraula per comunicar que estan convocades de forma 
virtual les Jornades de Portes Obertes i que ell hi participarà dos dies. Per això, està 
comprovant que tota la informació sobre el grau quedi recollida de forma correcta a la web de 
la facultat i de la UAB. 

La professora María Machuca també informa de la propera convocatòria de les JPO del grau 
espanyol-xinès. 

2. Aprovació del perfil d’una plaça de Lector del PSH de l’àrea de Literatura Espanyola 

El Director passa al següent punt de l’ordre del dia en què s’ha d’aprovar el perfil d’una plaça 
de Lector del PSH de l’àrea de Literatura Espanyola. Al fil d’aquest tràmit, el Director transmet 
el fet que alguns departaments (Ciències, Enginyeries) estan pressionant a l’equip rectoral per 
tal que l’adjudicació de places sigui per departaments i no per àrees. Pel contrari, els directors 
dels departaments d’humanitats han fet constar el recolzament a l’actual sistema, que 
consideren transparent, i que protegeix a les àrees més vulnerables. Han acordat un text 
senzill per manifestar la postura comuna i que han tramès a l’equip rectoral. 



Les adjudicacions depenen del dèficit en l’encàrrec docent de cada departament, que es 
calcula restant el potencial docent del personal permanent a tot l’encàrrec docent del 
departament. La plaça de literatura entra dins les convocatòries d’aquest curs (-26). La següent 
plaça és de llengua espanyola (-16,6): i segons els càlculs del Director, es convocarà 
aproximadament en un any. En canvi, no és immediat per l’àrea de Teoria de la literatura, en 
una posició baixa de la llista prioritzada: -0,81. 

La plaça es convocarà en els mesos de maig-abril per tal que el professor/professora 
s’incorpori al setembre. Per tramitar la convocatòria, es precisa votar un perfil. L’equip de 
direcció ha consultat per correu electrònic a tot el professorat de literatura per acordar aquest 
perfil. La recomanació del programa SH és que coincideixi amb el nom de l’àrea: Literatura 
Espanyola. I així ho han disposat els professors. Una vegada es convoca, es poden determinar 
les assignatures previstes per la plaça, concretant si s’escau el perfil. 

La proposta del perfil Literatura Espanyola per a la plaça de Lector del PSH de l’àrea de 
Literatura Espanyola s’aprova per assentiment. 

Torn de paraules 

Cristina Buenafuentes pren la paraula per trasmetre que la professora Marta Prat, de baixa 
mèdica, no creia necessari excusar-se de les convocatories de reunió de la comissió. 

L’equip de Direcció s’informarà sobre què diu el reglament i ho tindrà en compte per futures 
reunions. 

 

S’aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Aguilar 

Secretària acadèmica. 
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