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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2016 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dilluns, 28 de novembre de 2016 

HORA DE LA REUNIÓ: 12.00 hores 

LLOC:  Espai Cultural (1ª planta) 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dimarts, 22 de novembre de 2016 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 28 de novembre de 2016, amb la presència dels següents 

membres: J. Benavent, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, C. Castelló, B. Clavel, I. García, J. 

Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, J. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, 

A. Mira, E. Nadal, C. Padilla, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, M. Sanz, T. Suau i J. Tronch. La Junta també compta amb 

l’assistència del director del Departament de Filologia Catalana, Emili Casanova, el secretari del Departament de 

Filologia Clàssica, José Luis Teodoro, i l’administradora de la Facultat, Paqui Sánchez. Excusen l’assistència: V. 

González i J. Sanchis. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes ordinàries del 16 de maig i el 13 de juny, i de les 

extraordinàries del 16 de juny i el 18 de juliol. 

2. Informe de Deganat. 

3. Informe sobre el projecte de revista electrònica presentat per diversos estudiants de doctorat. 

4. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de Grau. 

5. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió d’Igualtat de Centre. 

6. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions. 

7. Aprovació, si escau, de la petició del Departament de Filologia Catalana al voltant de l’horari d’obertura de 

la Biblioteca d’Humanitats. 

8. Altres qüestions. 

9. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.09 h. 
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1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes ordinàries del 16 de maig i el 13 de juny, i de les 

extraordinàries del 16 de juny i el 18 de juliol. El Degà apunta que la del 6 d’abril ja va ser aprovada (cal 

canviar l’estat al web). S’aproven totes quatre actes per assentiment. 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació explica que, pel que fa a Mobilitat: 

a) en referència al curs 2016-2017, el 8 de setembre va tenir lloc la sessió de benvinguda del centre per a 

estudiants incoming. S’han matriculat 485 estudiants, i encara falten els del segon quadrimestre. Els 

estudiants outgoing són un total de 264; b) en referència a la Comissió de Mobilitat de Centre, hem donat la 

benvinguda a dos nous coordinadors: Julia Pinilla (TMI – francès) i Ferran Robles (TMI – Alemany). Això és 

possible perquè a la titulació de TMI li corresponen tres codis diferents segons idioma triat; c) pel que fa a 

l’OREiP-FFTiC, agraïm el reforç PAS, José Luis Valero, per a qüestions relatives a mobilitat que es va 

concedir a la FFTC, i que esperem que continue. Estudiants en pràctiques: aquest quadrimestre comptem amb 

Helena Moros i amb la col·laboració de Joana Wypusz, adscrita al Departament de Filologia Anglesa i 

Alemanya; d) en referència a la XIV Setmana Internacional de la UV, l’OREiP-FFTiC va organitzar quatre 

sessions del “Tómate un Speed-Cafenet” (francès, italià, espanyol/anglès i valencià). La vicedegana agraeix la 

col·laboració dels departaments implicats. Pel que fa a Innovació: a) durant el curs 2015-2016 es van concedir 

4.000 Euros per a les activitats d'innovació proposades des del centre. Finalment es van realitzar dues de les 

tres propostes: “VII Congrés de Comunicació Digital a la Comunitat Valenciana: Identitats Digitals” i “IV 

Conference Innovation in Philology and Communication Studies: Methodological and Research Applications”; 

b) durant el curs 2016-2017 s'han concedit 4.000 Euros per a quatre activitats d'innovació del centre: “I ara què 

fem? Pràctiques professionals i ocupació en les Humanitats” (en el marc de Foroempleo de la UV: el 23 de 

novembre de 2016 i al març de 2017); “Periodisme de dades”; “Eines TIC en recerca acadèmica”; “La 

renovació docent en els estudis superiors (5)”. Pel que fa a l’ADR de la Facultat, cal dir que compta amb un 

correu oficial i un logotip. Carlos Castelló explica que estan en procés de creació d'un blog. Pel que fa a la 

Comissió de Pràctiques del Centre, el dia 3 de novembre va tenir lloc la reunió de la Comissió. Begoña Clavel 

n’explica el contingut. Pel que fa al Desembre Europeu, la segona edició se celebrarà de l'1 al 21 de desembre 

en el Col·legi Major Rector Peset amb motiu dels 30 anys d’Espanya en la UE. El dia 7 i el 15 de desembre 

tindran lloc dues activitats relacionades amb la internacionalització: “In&OUT: Students’ Visions of Europe. 

Diàleg en obert moderat per Bernd Wächter (President de ACA)” i “Altres mirades a Europa: Taula redona de 

corresponsals moderada per Francesc Martínez-Gallego”. Finalment, la Vicedegana informa que el programa 

Conèixer tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2017. 

El Vicedegà d’Estudis explica que el XI Fòrum d’Ocupació se celebrà a la FFTC el dia 23 de novembre. Des 

del Deganat es demanà una ajuda d’innovació per a organitzar dues jornades, una de les quals s’ha fet durant 

el Fòrum (l’altra es farà al març). L’activitat va consistir en l’organització de distintes taules amb professionals 

dels sectors que més interessen als estudiants dels nostres graus (es va fer una enquesta) i que portava per 

títol “Pren un café per al teu futur”. En aquesta activitat estudiants i professionals es varen trobar per a debatre 
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sobre el sector, contar experiències (sobretot els professionals) i analitzar habilitats i competències dels 

egressats. Malgrat que ha estat molt ben valorada per tots, ens deixa un regust amarg la poca participació de 

l’estudiantat. A continuació parla de la millora de la informació a la pàgina web de la FFTC. Arran de l’informe 

presentat a la Comissió d’Estudi sobre els aspectes a millorar del nostre espai web, es comenta que les 

propostes s’han incorporat a poc a poc, i que a hores d’ara quasi tot està ja fet, sobretot el que afecta a la web 

pròpia. S’està treballant en la millora de la informació de les guies docents i s’estan traduint a l’anglés les que 

afecten a Periodisme i Comunicació Audiovisual, que són els propers graus en passar acreditació. Després es 

continuarà en la resta. 

Per la seua banda, la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació manifesta el seu agraïment als comitès 

organitzadors del Congrés de Llull-Cervantes-Shakespeare i la Jornada Saussure. Així mateix, informa que 

Quaderns de Filologia ha aconseguit el segell de qualitat FECYT, que caldrà renovar en tres anys. Els volums 

de Quaderns de Filologia corresponents a 2016 estaran enllestits en la seua versió digital abans de Nadal, i les 

propostes per als corresponents a 2017 ja estan en marxa. D’una altra banda, manifesta la voluntat d’unificar 

les revistes de la FFTC al web de la Facultat i anuncia que la II Setmana Cultural de la FFTC tindrà lloc del 25 

al 28 d’abril de 2017 i que s’està treballant en una Trobada de Grups d’Investigació de la FFTC. En referència 

a Comunicació, explica que es posaran en marxa tallers de ràdio per al segon quadrimestre (com el curs 

passat), entre febrer i abril de 2017. I pel que fa a Igualtat, glossa l’èxit de la Jornada que tingué lloc el 20 

d’octubre (i que comptà amb la participació de la FFTC en una taula redona), l’activitat de Campus del 25 de 

novembre i el retard en la publicació de les bases del V Concurs de Microrelats a causa de l’adaptació al nou 

sistema de transparència de la UV. 

La prof. Tina Suau sol·licita que, a més de les revistes, s’afegisquen al web de la Facultat les col·leccions dels 

diferents instituts d’investigació vinculats a la FFTC. 

El Secretari informa sobre les eleccions celebrades el passat dijous 24 de novembre (ADR i PAS); i també 

sobre la concessió de la Medalla de la UV al prof. Dr. Joan Francesc Mira, un acte que tindrà lloc el proper 

dijous dia 1 de desembre a les 11 h a La Nau. 

Per la seua banda, el Vicedegà d’Infraestructures i Economia manifesta el seu agraïment als tècnics 

audiovisuals per la seua implicació i compromís en les activitats extraordinàries (congressos, jornades, etc.) 

que se celebren a la FFTC. D’altra banda, comunica que els alumnes de 3er de Periodisme han demanat la 

ubicació d’un punt de lectura de premsa a la Facultat. L’administradora va suggerir posar-lo a la primera 

planta, en l’encreuament que hi ha en l’eixida d’emergències pròxima a la Sala de Lectura. Es tractaria d’un 

espai on hi haurà una sèrie de periòdics de lliure disposició per als alumnes que, això sí, hauran de llegir-los in 

situ. Diu que s’han fet consultes amb l’ADR per tal de finançar conjuntament el projecte. Estan d’acord i a 

l’espera de què establim les quantitats corresponents. Pel que fa a les obres pendents a la FFTC, cal dir: Hem 

demanat a l’Administradora que durant el 2017 privilegie, sobre la resta d’assumptes, l’atenció a un tema que 

arrosseguem des de fa temps: llevar la ventalla de la part sud de l’edifici. Fa temps la Unitat Tècnica va 
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adquirir el compromís de sol·licitar els permisos per a llevar la ventalla i ocupar-se del projecte. En un moment 

donat, les prioritats de la Unitat Tècnica es van reorientar envers la coberta de la FFTC, per posar-la en les 

condicions de seguretat exigides en edificis públics. Comprenem el canvi. Però les obres de la coberta han 

sigut lliurades a principis del mes de novembre i ara sol·licitem a la Unitat Tècnica que torne a ocupar-se de 

les prioritats de la FFTC. La ventalla, per cert, no és l’única. També li demanàrem que solucionara l’assumpte 

de les inundacions periòdiques que pateix el semisoterrani de la FFTC i, segons l’orientació de la pluja, la 

setena planta (per culpa dels tancaments no hermètics). L’administradora s’ha cansat d’enviar informes amb 

abundant aparell fotogràfic i nosaltres, de parlar amb la UT i amb el Vicerectorat. Però de moment no ens han 

donat cap solució. Passa el mateix amb la marquesina per a l’eixida a la nova terrassa. És un pas molt 

concorregut, perquè la nostra cafeteria s’ha ampliat en eixa direcció. Ens preocupava, i molt, perquè sense 

marquesina, quan plou del nord, l’aigua entra en la zona de pas que hi ha entre el vestíbul i la cafeteria interior. 

De fet, ens preocupava tant que vàrem cridar a una empresa de fusteria metàl·lica per a demanar-li un 

projecte de marquesina i el corresponent pressupost. Ens el va fer. Li’l presentarem a la UT, i ens van dir que 

no moguérem res, que ells estaven fent un projecte d’acord a normativa, etc. La qüestió és que molts mesos 

després, no tenim el projecte de la UT sobre la taula, i sospitem que serà molt més car que el nostre (8.000 €). 

També sol·licitàrem a la UT que ens fera un projecte de tancament de la zona sud al fons de la cafeteria, per a 

dedicar-la a l’ús del professorat i evitar així els sorolls. Estem en el mateix cas. Quan l’empresa de fusteria 

metàl·lica va vindre, a petició nostra, va fer també un estudi de l’assumpte i va concloure que la separació era 

inviable en el sentit d’aïllar acústicament eixa zona. De fet, ens van dir que, com que això no era possible 

(donada la ubicació de la cuina, de les seues portes d’accés, de les barres per a la recollida del menjar, etc.), 

seria millor seguir utilitzant els “separadors” que hui es fan servir o uns altres de pareguts, més alts i més 

grossos. En qualsevol cas, seguim a l’espera que la UT ens diga alguna cosa al respecte. També hem 

demanat a la UT un projecte per a ampliar l’espai de treball dels nostres tècnics audiovisuals, a la segona 

planta (es tractaria d’afegir-lo al que ara hi ha l’espai contigu, que és la part alta de l’Espai Cultural o 

“bombonera”, un espai que el vicerectorat de Cultura ens va demanar per a l’assaig de l’Aula de Teatre, però 

que després no ha sigut utilitzat a l’efecte). El Vicedegà aprofita per a felicitar-los pel magnífic treball que estan 

desenvolupant en el dia a dia, en la cobertura d’esdeveniments acadèmics (jornades, congressos, etc.), i per la 

seua tasca en la posada al dia de la tecnologia audiovisual del nostre Centre. Finalment, sol·licitàrem a 

l’empresa de fusteria metàl·lica un pressupost per a la cobertura, que no tancament, de la zona de terrassa de 

la cafeteria. Ens el feren i el tenim en un calaix, atés que les prioritats que hem marcat són les ja 

assenyalades. Si més no, anem a lliurar el projecte a la UT, després d’assabentar-nos dels reglaments de 

terrasses que puga haver a la ciutat de València. 

Finalment, el Degà felicita i dóna la benvinguda als nous membres de la Junta de Facultat: Paqui Abella i Inma 

Genovés (PAS) i Luis Miguel Alventosa, Perla Perucho i Àlvaro Muñoz. També felicita els professors emèrits, 

els qui han aconseguit sabàtics i els nous responsables del Departament de Filologia Espanyola, la Comissió 
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de Doctorat i el Màster en Interculturalitat. Així mateix, manifesta el seu agraïment a les persones que s’han 

involucrat i han participat en els dos congressos que s’han fet en els darrers dies a la FFTC sobre: 

“Shaskespeare, Llull i Cervantes”, que tingué lloc els passats 2-4 de novembre, i que comptà amb 30 

comunicacions, 3 ponències i 100 inscripcions; i sobre “Ferdinand de Saussure”, que tingué lloc el passat 17 

de novembre. També manifesta el seu agraïment als companys d’audiovisuals, que han realitzat un treball 

magnífic durant tots dos congressos. I anuncia que hi haurà una altra Junta el proper dia 21 de desembre i que 

l’aperitiu nadalenc serà el 23 de desembre. 

3. Informe sobre el projecte de revista electrònica presentat per diversos estudiants de doctorat. El Vicedegà 

d’Estudis dóna la paraula a Beatriz Reverter, que parla en representació del grup de doctorands que està 

posant en marxa la revista. Explica que tindria format on line, es denominaria Revista d’Estudis Filològics i de 

Traducció (EFiT), i aniria a la plataforma OJS de la UV. Inclouria treballs relacionats amb temes de llengua, 

literatura i traducció. Els volums acompliran amb les normes de l’ANECA, i disposarà de comité editorial, de 

redacció i científic. El Vicedegà d’Estudis explica que ha fet el seguiment del projecte, i que pot donar fe que 

s’han portat a terme les recomanacions que els va fer la Junta de Facultat. La prof. Tina Suau suggereix que la 

revista s’òbriga també als estudiants de Màster, cosa que la representant del grup promotor accepta. La Junta 

de Facultat decideix atorgar el seu suport al projecte de revista. 

4. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de Grau. El Vicedegà d’Estudis pren la paraula i fa lectura de 

l’acta de la Comissió de Premis Extraordinaris, que ha decidit proposar l’atorgament dels següents premis: 
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La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta de la Comissió per unanimitat. 

 

 

5. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió d’Igualtat de Centre. La Vicedegana de Cultura, 

Comunicació i Igualtat fa lectura dels noms que integren la proposta: 

         PDI: 

-Begonya Pozo 

-Sebastián Sánchez 

-Gora Zaragoza 

-Adolfo Carratalà 

-Mercedes Quilis 

-Domingo Pujante 

-Laura Monrós 

-Patricia Bou 

-José Santaemilia 
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-Sergio Maruenda 

-Julia Sanmartín 

-Giulia Colaizzi 

-Awatef Ketiti 

        PAS: 

-Amparo Ferrer 

-Luis Cerro 

    Estudiants: 

-Carlos Castelló 

-Noèlia de la Torre 

-Maria Sanz 

La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta de Comissió d’Igualtat per unanimitat. 

6. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions. El Secretari pren la paraula 

i explica que cal renovar els sis membres (un per Departament) de la Comissió. La tradició diu que la 

renovació s’ha de fer per sorteig, i que els departaments que l’any passat eren titulars ara seran suplents i 

viceversa. El resultat del sorteig és el següent: 

      Titulars: 

- Prof. Marta Haro (Filologia Espanyola) 

- Prof. Josep Lluís Gómez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació) 

- Prof. Adela Cortijo (Filologia Francesa i Italiana) 

      Suplents: 

- Prof. Isabel Gutiérrez (Filologia Anglesa i Alemanya) 

- Prof. Carme Gregori (Filologia Catalana) 

- Prof. Ricardo Hernández (Filologia Clàssica) 

La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta de Comissió de Revisió de Qualificacions per unanimitat. 

7. Aprovació, si escau, de la petició del Departament de Filologia Catalana al voltant de l’horari d’obertura de la 

Biblioteca d’Humanitats. Pren la paraula el prof. Emili Casanova, que explica la conveniència de no tancar la 

Biblioteca en determinats períodes de vacances de l’any, tal com s’està fent ara mateix. En conseqüència, 

sol·licita que la Biblioteca òbriga tots els dies de l’any. La Junta de Facultat decideix, per unanimitat, fer seua 

la proposta del Departament de Filologia Catalana i remetra-la al Rectorat. 

8. Altres qüestions. El Degà explica que el Vicerectorat d’Internacionalització està fent gestions per tal 

d’establir a València un Centre Rus. La proposta té el recolzament de les Facultats de Geografia i Història, 

Dret i Economia. Considerem que la nostra Facultat no es pot quedar fora. Per això, es demana a la Junta que 

done el seu suport a la iniciativa. La Junta li’l concedeix. El prof. E. Miñano recorda que fa un any intentà 
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gestionar un lectorat de romanés, i també un altre d’èuscar. Opina que valdria la pena de recordar-ho, 

juntament amb la proposta russa. 

9. Precs i preguntes. La Vicedegana d’Ordenació felicita a totes les persones que, durant el darrer període de 

temps, han guanyat una plaça. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.43 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


