
REGLAMENT DE LA CÀTEDRA “JOAN FUSTER”

Preàmbul

Conscient del valor científic de les aportacions intel·lectuals i cíviques de Joan Fuster a
la cultura i la societat de les terres de llengua catalana, la Universitat de València va
crear el 16 de juny de 1993 la Càtedra que porta el seu nom, la qual s`ha regit per un
Reglament aprovat per la Junta de Govern amb aquella data i que ara queda modificat
pel text següent.

Article 1

La Càtedra “Joan Fuster” està adscrita a la seu de l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana d’aquesta Universitat, i té per objecte l’estudi i la difusió de l’obra del
professor Joan Fuster (Sueca 1922-1992) i dels temes de recerca i reflexió que hi va
abordar, en l’àmbit de les ciències humanes.

Article 2

La Càtedra “Joan Fuster” estarà regida per:

a) Un Patronat, de caràcter consultiu nomenat i presidit pel rector o rectora de la
Universitat de València, o persona en qui delegue, i constituït per personalitats de
reconegut prestigi en l’àmbit cultural i social. El Patronat es reunirà com a mínim
una vegada a l’any.

b) Una comissió directiva, nomenada pel rector o rectora de la Universitat de València
i formada per un màxim de cinc persones: un coordinador i quatre experts en els
distints camps temàtics que Joan Fuster va tractar en la seua obra (pensament,
història social i cultural, literatura, normativa i ús de la llengua). La comissió serà
elegida per un període de quatre cursos acadèmics, que serà renovable.

c) Un coordinador, nomenat pel rector o rectora de la Universitat de València a
proposta de l’IIFV de la mateixa Universitat, que formarà part del Patronat, presidirà
la comissió directiva i ocuparà el càrrec durant un període de dos cursos acadèmics,
que serà renovable.

Article 3

La Càtedra “Joan Fuster” estarà dotada, per a les seues funcions, amb els recursos
aportats per la Universitat de València, l’IIFV i aquells altres que li siguen destinats per
persones o entitats, com a subvencions o donacions. El seu règim econòmic i la seua
dotació de personal es regiran per la normativa aplicable de la Universitat de València.

Article 4

Abans de l’inici de cada curs acadèmic, el coordinador presentarà un pla d’activitats,
acordat per la comissió directiva, a l’IIFV de la Universitat de València, que l’aprovarà
o esmenarà d’acord amb les finalitats de la Càtedra.



Article 5

Les activitats de la Càtedra seran la recerca, les reunions de treball o debat, les
conferències i seminaris, els cursos, les edicions o qualsevol altra que tinga relació amb
les seues finalitats generals.

Article 6

Finalitzat el curs acadèmic, el coordinador presentarà una memòria d’activitats de la
Càtedra al rector o rectora de la Universitat de València, al Patronat i a l’IIFV. Aquesta
memòria es publicarà com a annex en la Memòria d’Activitats de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Article 7

La Càtedra “Joan Fuster” podrà proposar al rector de la Universitat de València la
signatura de convenis de col·laboració amb institucions  relacionades amb les activitats
que la Càtedra desenvolupa.
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