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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 6 D’ABRIL DE 2016 
  

DATA DE LA REUNIÓ: dimecres, 6 d’abril de 2016 

HORA DE LA REUNIÓ: 13.00 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dimecres, 23 de març de 2016 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 6 d’abril de 2016, amb la presència dels següents membres: 

M. À. Bisbal, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, C. Castelló, F. Corencia, T. Ferrer, I. Garcia, A. Hidalgo, M. 

Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, C. Padilla, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. Roca, J. Sanchis i A. 

Vallés. La Junta també compta amb l’assistència de J. Siles, director del Departament de Filologia Clàssica, i E. 

Casanova, director del Departament de Filologia Catalana. Excusen l’assistència: C. Barceló, B. Clavel, J. Ll. 

Gómez, S. Maruenda, E. Miñano, F. Suau i J. Tronch. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes de l’11 de gener i del 28 de gener de 2016. 

2. Informe de Deganat. 

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

4. Aprovació, si escau, de les propostes de contractació com a professors emèrits dels catedràtics Joan 

Oleza Simó i Jenaro Talens Carmona. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de Medalla de la Universitat de València per Joan Francesc Mira i 

Casterà. 

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la CCA del Màster en Interculturalitat. 

7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 13.10 h. 

El Degà comunica que cal modificar l’ordre del dia de la convocatòria en dos punts: el punt 4, “Aprovació, si 

escau, de les propostes de contractació com a professors emèrits dels catedràtics Joan Oleza Simó i Jenaro 

Talens Carmona”, ja que la proposta del prof. Jenaro Talens fou aprovada en la Junta de Facultat del passat 

23 de setembre de 2015 (havia sigut inclosa en aquesta convocatòria per error); i el punt 6, “Aprovació, si  a 
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escau, de la modificació de la composició de la CCA del Màster en Interculturalitat”, punt que cal retirar, ja 

que la CCA no s’ha pogut reunir abans de la data de la Junta. També demana permís per a afegir, en el punt 

d’“Altres qüestions”, la renovació de membres de dues comissions del centre: la Comissió de Selecció de 

Personal Contractat de Caràcter Temporal i la Comissió de Revisió de Qualificacions. La Junta li’l concedeix. 

Finalment, el Degà excusa l’assistència a la Junta del Vicedegà d’Estudis, Sergio Maruenda, que es troba en 

un congrés. 

1.  Aprovació, si escau, de les actes de les juntes de l’11 de gener i del 28 de gener de 2016. S’aproven per 

assentiment. 

2.  Informe de Deganat. El Degà manifesta el seu condol per la defunció dels pares dels profs. Evelio Miñano 

i Jaime Siles. Així mateix, dóna l’enhorabona: a Jordi Caparrós, estudiant de la FFTC i antic membre de la 

Junta, pel seu nomenament com a nou Delegat d’Estudiants del Rector; a Juan Vicente Martínez Luciano, 

pel seu nomenament com a director del Festival de Teatre de Sagunt; i al prof. Joan Rafael Ramos, director 

de l’IIFV, que recentment ha sigut nomenat acadèmic de l’AVL. Finalment, comunica que tenim un nou 

professor honorari, Robert Archer, a proposta del Departament de Filologia Catalana. 

Per la seua banda, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació explica que l’OREiP-FFTiC compta 

amb dues noves estudiants en pràctiques: Katherina Walbert, de la Universität Wien, i Violaine Besiers, de la 

Universitat de Limoges. També comenta que l’1 de febrer va tenir lloc la sessió informativa per als estudiants 

d’intercanvi del segon quadrimestre; i que el dia 4 de febrer celebràrem la VI edició de l’activitat d’intercanvi 

lingüístic “Tómate un Speed-Cafenet” en anglès i espanyol. Van assistir-hi al voltant de les 140 persones. El 

9 de març Maria Halasková, estudiant en pràctiques de l’OREiP que va finalitzar la seua estada a la fi de 

març, va presentar el seu país: Eslovàquia i parlà de les possibilitats de fer pràctiques en les universitats 

eslovaques. Pròximament, tant Katherina Walbert com Violaine Besiers organitzaran dues sessions 

informatives sobre les seues universitats. D’una altra banda, en el marc de les IV Jornades Internacionals de 

la FFTiC, els dies 11 i 12 d’abril tindrà lloc l’edició dedicada a França i els països francòfons: “Allô la 

Francophonie”; i el 28 d'abril la sessió dedicada a Alemanya: “Hallo Deutschland”. Encara que hi ha moltes 

persones implicades a les que donar les gràcies, destaca la implicació de les nostres lectores, Aurélie Otero i 

Aurica Borszik. Així mateix, juntament amb el Vicedegà d’Estudis, Sergio Maruenda, i amb l’ajuda dels 

estudiants en pràctiques, Maria Halasková i Maties Marín, s’ha ideat una campanya de captació d’estudiants 

mentors, tant de incoming com de nou accés, per al curs 2016-2017. Els dies 9 i 15 de febrer varen informar 

en el hall de la facultat sobre el programa de mentorització “Entreiguals” a tot l’estudiantat interessat. D’una 

altra banda, en relació a l’IMP (International Mentoring Program), informa que vuit estudiants de Filologia 

d'aquesta Facultat (de grau, màster i doctorat) s’estan beneficiant de l’assessorament que els proporcionen 

científics espanyols de reconegut prestigi que desenvolupen la seua labor professional a l’estranger. I 

perquè puguen beneficiar-se el major nombre d’estudiants, des d’IMP ofereixen webinars als quals poden 

accedir totes les persones que ho desitgen. La trobada d’enguany entre mentors de totes les universitats 
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implicades tindrà lloc el 4 de juliol a la nostra universitat. En relació a les beques a EUA, s’ha procedit a 

informar puntualment sobre les possibilitats de sol·licitar beques a través del RCC (Real Colegio 

Complutense) (i Berkeley). També informa que els dies 16, 17 i 18 de febrer van tenir lloc, un any més, les 

visites del programa Conèixer (els estudiants de secundària s’acosten amb els seus professors a les 

facultats que més els interessen). Al respecte, dóna especialment les gràcies a Carlos Castelló Vercher i a 

Josep Martínez Vidal, que van coordinar de forma magistral els estudiants-guia i van saber superar 

qualsevol obstacle que es poguera presentar. Dóna també les gràcies a tot el professorat i als tècnics 

d’audiovisuals que van permetre als estudiants de secundària accedir a les aules i van obrir el nostre estudi 

de ràdio per a ells. Explica que entre tots estem reflexionant sobre com millorar aquestes visites per al 

proper curs. I que també estem reflexionant sobre com gestionar les innombrables sol·licituds de pràctiques 

que, en el marc d'Erasmus+, ens arriben de tot Europa. El procés de reflexió està obert a totes les persones 

interessades. Finalment, i pel que fa a la Nau Gran, comunica que el 24 de febrer es va presentar el volum 

homenatge als 15 anys del programa de la Nau Gran. Gràcies a la col·laboració de moltíssims companys i 

companyes, la Facultat està molt representada en les pàgines del llibre. Des del Servei de Formació 

Permanent ens van garantir que tots els participants tindrien un exemplar. 

La Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat informa que, en el Consell de Govern, s’han aprovat les 

OCA dels graus, i que, seguint la normativa, alguns grups d’optatives han sigut eliminats. Està pendent 

l’aprovació de les OCA dels màsters a la Comissió de Postgrau i al Consell de Govern. Afegeix també que la 

comissió d’horaris del centre està revisant els horaris del curs vinent; i que, respecte a enguany i encara que 

no hi ha confirmació oficial, sembla que el dia 24 de juny serà festiu. Si arriba la confirmació, es traslladaran 

els exàmens del 24 de juny al 8 de juliol. En relació amb Qualitat, comunica que el 18 de març arribaren els 

informes favorables dels màsters d’Assessorament Lingüístic i Cultura Literària i d’Estudis Hispànics 

Avançats. A finals de febrer es va tancar l’informe de seguiment del Màster d’Interculturalitat i l’11 de març 

l’autoinforme dels sis graus filològics, dins del programa REACREDITA. Estem pendents de la visita externa. 

Per la seua banda, el Vicedegà d’Infrastructures i Economia explica que s’estan realitzant obres de millora 

dels lavabos de la planta baixa. D’altra banda, també comunica que s’ha produït un reajustament dels espais 

de les plantes sisena i setena. També explica que la Comissió d’Obres i Espais realitzà diverses reunions i 

va acordar ubicar la nova unitat de gestió dels Departaments de Filologia Catalana, Filologia Clàssica i 

Filologia Francesa i Italiana a l’espai que abans ocupava la Secretaria de Filologia Clàssica, a la setena 

planta. D’altra banda, també es va demanar a l’IIFV que pujara a la setena planta, per a ocupar l’espai de 

l’antiga Secretaria de Filologia Catalana, i així guanyar espai en la sisena per al Departament de Filologia 

Anglesa i Alemanya, que tenia seriosos problemes d’ubicació dels seus membres. Ara mateix, les obres de 

la setena estan pràcticament acabades. 

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

pren la paraula per a explicar que fa aproximadament un mes i mig un grup d’exestudiants es reuní amb ell 
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per a presentar-li una proposta de fundació d’una revista destinada a nous investigadors. El Degà manifestà 

la conveniència que hi figuraren també professors que pogueren avalar-ne la qualitat científica. Dos 

setmanes després li presentaren un projecte, juntament amb una carta adreçada a la Junta de Facultat. No 

han parlat amb els directors de màster i departament, tal com els havia recomanat el Degà. Cosa que, en 

opinió de l’equip deganal, és una manca que s’hauria de reparar. El Vicedegà d’Infrastructures diu que a la 

Facultat d’Història s’acaba d’impulsar una revista semblant, i que valdria la pena que els promotors 

d’aquesta iniciativa parlaren amb els de la d’Història per a prendre’n model. La Junta de Facultat es dóna per 

assabentada i decideix comunicar als promotors de la revista que introduisquen tots els canvis i 

suggeriments que els va fer el Degà i que s’informen més i millor. 

4.  Aprovació, si escau, de les propostes de contractació com a professor emèrit del catedràtic Joan Oleza 

Simó. El Degà explica que els criteris han canviat fa escassos mesos, i que ara són més restrictius. De 

qualsevol manera, no afecten al prof. J. Oleza, exdegà de la FFTC, que compleix a bastament les 

condicions. Pren la paraula el prof. A. Hidalgo, director del Departament de Filologia Espanyola (que és qui 

ha impulsat la proposta, ja que fou aprovada per unanimitat en el Consell de Departament del 26 de gener 

de 2016), i explica que, per a ell i el seu departament, la proposta de contractació és un honor, ja que el prof. 

J. Oleza acredita una dilatada experiència com a docent, investigador i també gestor de la FFTC, de la qual, 

de fet, es pot dir que és un dels seus fundadors. Acte seguit, pren la paraula la prof. Josefa Badia per a fer 

un xicotet resum de la trajectòria del prof. J. Oleza, que acumula quaranta-set anys de dedicació docent. De 

qualsevol manera, el seu currículum està disponible per a la consulta al Deganat. El director del 

Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació se suma a la petició i demana al 

conjunt de la Junta de Facultat que la vote favorablement. També el Degà destaca el prof. Oleza com a 

referent, personal i de centre. I anuncia que en octubre es farà un congrés interdisciplinari que estarà 

relacionat amb totes les temàtiques que, al llarg de la seua vida, ha tractat el prof. J. Oleza, i que acabarà 

amb un homenatge a la seua persona. La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta per 22 vots a favor, 

0 vots en contra i 0 abstencions. El prof. Antonio Hidalgo agraeix, en nom propi i del Departament de 

Filologia Espanyola, el resultat de la votació i les intervencions favorables a la proposta que s’han produït. 

5.  Aprovació, si escau, de la proposta de Medalla de la Universitat de València per Joan Francesc Mira i 

Casterà. El prof. Emili Casanova, director del Departament de Filologia Catalana, explica que la proposta ha 

sigut aprovada pel Departament de Sociologia, el Departament de Filologia Clàssica i el Departament de 

Filologia Catalana. A continuació, glossa la destacada trajectòria del prof. Mira,  i enumera els mèrits que el 

fan digne de la distinció i la conveniència que la nostra Facultat done suport a la proposta. En el mateix sentit 

es manifesta el prof. Jaime Siles, que recorda que Joan Francesc Mira ha sigut prof. de grec a la Universitat 

Jaume I. També explica que la voluntat del seu Departament era demanar el nomenament com a Doctor 

Honoris Causa per a ell, cosa que no és possible perquè és doctor per la UV. La Junta de Facultat decideix 

aprovar la proposta per 22 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. 
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6.  Altres qüestions. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Selecció de Professorat de 

Personal Contractat de Caràcter Temporal. La proposta que ens han fet arribar els departaments és la 

següent: 

Titulars: Luis Veres Cortes (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació), Ana María Brígido 

Corachan (Filologia Anglesa i Alemanya) i María Consuelo Candel Vila (Filologia Espanyola). 

Suplents: Manel Pérez Saldanya (Filologia Catalana), Xaverio Ballester (Filologia Clàssica) i Domingo 

Pujante (Filologia Francesa i Italiana). 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions. Es procedeix a fer un 

sorteig entre el PDI doctor amb vinculació permanent amb el següent resultat: 

Titulars: Purificación Ribes (Filologia Anglesa i Alemanya), Lluís Bernat Polanco Roig (Filologia Catalana) i 

Jordi Redondo (Filologia Clàssica). 

Suplents: Mercedes Quilis (Filologia Espanyola), Vicente Sánchez Biosca (Teoria dels Llenguatges i 

Ciències de la Comunicació) i Irene Romera (Filologia Francesa i Italiana). 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

7.  Precs i preguntes. Antoni Vallés explica que també ha faltat la mare de Ferran Fernando, company de la 

Secretaria, que fa molt de temps que estava malalta. Així mateix, també manifesta que vol acomiadar-se de 

la Junta de Facultat, ja que pròximament serà traslladat a la Facultat de Magisteri; i que vol donar les gràcies 

tant a aquest equip deganal com a l’anterior pel tracte i el treball conjunt realitzat. Per la seua banda, el Degà 

també li dóna les gràcies pel seu treball i li desitja molta sort en la seua nova destinació. 

Per una altra banda, el prof. Jaime Siles desitja fer constar l’agraïment als qui han portat la direcció tècnica 

de les obres de la setena planta, ja que s’han realitzat amb rapidesa i en les  millors condicions. 

L’alumne Carlos Castelló demana la paraula per a, en nom dels estudiants, traslladar tres peticions: 1) No 

entenen per què no es posen més microones a la cafeteria, ja que a l’hora de dinar es fan unes cues molt 

llargues per a calfar el menjar. 2) També volen més informació sobre la gestió de la cafeteria, ja que no 

entenen l’augment de preus tan elevat que s’ha produït en els darrers dos anys, ni la segregació de taules 

entre els qui mengen de menú i els qui no. 3) Finalment, volen demanar que, de cara al curs que ve, s’hi 

implante un menú per a celíacs. El Degà li respon que la FFTC no contracta ni renova l’adjudicació de la 

cafeteria, que és una qüestió que depén directament de la Gerència de la UV. I també recorda que els preus 

de la cafeteria estan dins del marges estipulats per la UV. No obstant, diu que parlarà amb el responsable de 

la cafeteria perquè mire d’atendre totes les sol·licituds dels estudiants, menú per a celíacs inclòs. 

El prof. J. Siles diu que abans es podien llegir els diaris Levante-EMV i El País a la cafeteria de PDI. I 

pregunta si seria possible tornar a subscriure la FFTC a aquests dos diaris. El Degà li respon que s’estudiarà 

la petició. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 14.30 h. 
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Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


