CONSELL DE DEPARTAMENT
Acta 6 |

Dijous 13 de febrer de 2020

Reunits: Jordi Bellmunt, Miquel Corominas, Carles Crosas, Jordi Franquesa, Julián Galindo,
Eulàlia Gómez, Carles Llop, Ángel Martín, Zaida Muxí, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel,
Maria Rubert, Manolo Ruisánchez, Joaquim Sabaté, Ferran Sagarra, Adolf Sotoca i Cristina
Torné.
Excusen l'assistència: Enric Batlle, Isabel Castiñeira, Dani Navas, Catalina Salvà i Joan Solà.

Temes tractats
1.

Acord dels criteris de valoració per a la consideració del professorat emèrit.

El director del departament, en Julián Galindo, obre la discussió suggerint la necessitat de
consensuar els criteris de valoració per a la consideració del professorat emèrit, especialment
ara tenint en compte que en els propers 7 anys hi haurà 7 catedràtics susceptibles de ser
també considerats com a tals. Per a discutir aquest tema, atès que el reglament no en fa
esment, sembla més adient fer-ho en el sí del Consell, i no de la Junta.
Sembla també pertinent deixar constància de quina relació haurà de tenir el professor emèrit
amb el departament, i quines tasques haurà de desenvolupar.
En Miquel Coromines comenta que es tracta d'un reconeixement del mèrit del professor al
marge del que digui el reglament, i per això proposa de nomenar també a l'Enric Serra,
entenent que no és imprescindible que sigui catedràtic. En Josep Parcerisa i en Joaquim Sabaté
manifesten el seu recolzament a la idea, afegint el darrer que els que arriben a aquesta situació
amb prou energies i ganes, i amb una important petjada al departament, cal aprofitar-ho.
Na Maria Rubert comenta que quant menys reglamentem, millor. Molts emèrits no complíen
específicament els requisits. Recolza la idea d'incorporar l'Enric, i per descomptat l'Estanislau,
ja que seria incomprensible no reconèixer la seva tasca.
En Carles Crosas planteja la discussió de què vol dir emèrit, ja que estaria bé revisar aquest
concepte, ja que caldria veure si tothom que arriba a aquesta situació ha de ser emèrit. Na
Maria manifesta que és evident que no ha de ser una cosa automàtica, i en aquest sentit en
Carles comenta que estaria bé que les candidatures es compartissin entre tots, explicant
clarament els mèrits en cada cas.
En Joaquim apunta que compartir és el millor per a establir criteris. Explica que el cas de
l'Antonio Font va ser exemplar, ja que va proposar en el seu moment de fer un llibre; no
necessàriament han de fer classes.
En Ferran Sagarra comenta que és necessari establir un pacte amb el departament, i que no
hauria de coordinar associats en una assignatura.

A en Francesc Peremiquel li preocupa qui pren la iniciativa. Poden haver diverses motivacions,
com un simple reconeixement o tenir alguna cosa a fer, i per això caldria concretar la tasca a
desenvolupar. Per exemple, considera molt encertat que col·laborin en projectes de recerca.
Na Maria comenta que els perfils dels emèrits poden ser molt variats. És molt important la
singularitat de la persona, clarament reconeixible en els casos que ens ocupa.
En Julián apunta que cal aclarir la tasca per tal de que sigui de profit per al departament, i per
tant, és necessari posar èmfasi en el projecte.
En Joaquim suggereix que és clau la singularitat, i que cal fer un pacte, ja que fer classes pot
ser un dret, però no un deure.
En Jordi Bellmunt comenta que ens ha d’il·lusionar que els candidats vulguin continuar, i que
per això hem de buscar la manera de facilitar les coses.
L'Adolf matisa que és un problema d'edat. Qualsevol decisió cal que pivoti al voltant d'un
projecte, i que estaria bé que l'Estanislao pogués explicar-ho tranquil·lament, de manera que
sigui més col·legiat i compartit. No es manifesta partidari de que facin docència, i demana que
no es reglamenti, sinó que es discuteixi col·legiadament.
En Miquel comenta que abans que res és un reconeixement dels mèrits. Si fa projectes amb el
departament o si fa un llibre, ja li sembla bé, però que abans que res és un reconeixement.
Per la seva part, en Carles Llop proposa d'escriure uns criteris, on el projecte és clau. Recolza
també la proposta de fer emèrit a l'Enric Serra.

2.

Proposta de nomenament del professor Estanislau Roca com a professor emèrit.

En Julián Galindo llegeix la proposta de l’Estanislau, i es procedeix a la votació, amb el resultat
de 19 vots emesos, 15 dels quals són a favor de l'emeritatge del professor Estanislau Roca, 0
en contra i 4 en blanc.
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