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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: Dilluns 14 de març de 2017
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Hora: 9.30 h.
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Informació de l’equip deganal.
3. Aprovació dels criteris i del pla de redistribució dels espais de la Facultat de
Geografia i Història.
4. Informació sobre l’acreditació dels màsters.
5. Aprovació de la proposta dels nous ensenyaments.
6. Canvi en al normativa del Treball de Fi de Grau d’Història.
7. Aprovació del calendari de la convocatòria d’eleccions de la Junta de Facultat.
8. Afers de tràmit.
9. Torn obert de paraules.
Assistents professorat permanent (representants en veu i vot)
Dr. Oriol Beltran Costa, Dr. Gaspar Coll i Rosell, Dr. Jaume Font Garolera, Dra. Blanca
Garí de Aguilera, Dr. Andreu Mayayo Artal, Dra. Angel Petit Mendizabal, Dr. Daniel
Piñol Alabart, Dr. Ricardo Piqueras Cespedes, Dr. Xavier Roigé Ventura, Dra. Marta
Sancho Planas, Dr. Carles Santacana Torres, Dra. Rosa Ma. Terés Tomas, Dr. Joan
Ramon Triadó Tur, Anna Clavell Garcia.
Representants amb veu sense vot
Dra. Mireia Freixa Serra, Sra. Angels Ibáñez Andujar, Sra. Pilar Gené Pinós.
Altre PDI (representants amb veu i vot):
Dr. Giovanni C. Cattini, Dra. Rosa Creixell Cabeza, Dra. Queralt Solé Barjau.
Personal d’administració i Serveis:
Sra. Ana Ma. Peña Lancho, Sra. Silvia Vidal i Biosca.
Estudiants:
Masip Colomer, Mar, Rovira i Miró, Aleix, Lloberas Lafuente, David, Martin Pons, Jordi,
Cornellà Cort, Aina, Muñoz Martinez, Celeste, Bayé Daranas, Arià.
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Excusen la seva assistència:
Dr. Aviñoa Perez, Xosé, Dra. Dalla Corte Gabriella, Dr. Fullola Pericot, Josep Ma., Dr.
Laviña Gomez, Javier, Dra. Sánchez Aguilera, Lola, Carbonell Roca, Felix, Arias
Gonzalez, David, Guembe Lambea, Aitzieber, Pascual Queralt, Marta, Gascon
Rodríguez, Mireia.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aproven amb dues petites esmenes per part del Dr. Santacana
2. Informació equip deganal
Dr. Mayayo. Doctorat. Hi ha una allau de tesis ja que el maig és la data límit per les tesis
que han d’estar llegides abans de 30 de setembre.
Dra. Freixa. Recerca. Va tenir lloc la primera reunió de recerca amb el nou vicerector de
recerca Dr. Domènech Espriu que ha informat que visitarà els diferents centres en una
data propera. S’ha creat una comissió per revisar el PDA de recerca.
Dr. Roigé. Degà. Al consell de Govern es va informar que, donant que no havia arribat a
cap acord per crear la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la constitució queda en
suspens de moment. Al Campus Virtual s’ha penjat un document que dóna compte
d’aquesta nova realitat. En vista d’aquesta resolució es poden convocar les noves
eleccions. Es pren aquest acord malgrat no estigui inclòs a l’ordre del dia.
S’ha acabat el procés de redacció de les memòries del RUC. Hi havia la possibilitat podia
allargar el procés fins l’octubre però d’acord amb els caps d’estudi es va optar per
presentar-ho.
Es felicita als companys i companyes que han obtingut les noves places de professors
agregats.
3. Aprovació dels criteris i del pla de redistribució dels espais de la Facultat de
Geografia i Història
S’ha definit un pla de distribució d’espais que estava previst en el programa de l’equip
deganal actual i hi ha el propòsit de dur-ho a terme. Fins ara s’han mantingut els criteris
existents, només amb la modificació que tot els professors amb 24 crèdits de docència
podrien disposar de un despatx. A instàncies de la Junta i dels caps de Departament es va
optar per afrontar el tema i deixar-lo a punt abans de l’entrada del nou equip. No es
poden solucionar tots els problemes d’espai sinó el més importants. El que es proposa no
és una solució definitiva, sinó un procés gradual que inclou acords amb Filosofia.
El document està penjat al Campus Virtual.
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Aina Cornellà demana aclariments sobre l’antiga aula de Història contemporània que
està a la biblioteca. Te els avantatges que per la seva ubicació pot oferir un horari més
ampli d’obertura. Respon la responsable de la biblioteca Sra. Anna Calvell. El Dr. Ferran
Estrada, cap d’estudis d’antropologia, afegeix que els despatxos per a professors externs
són insuficients i que caldria saber-ne el nom exacte. El degà admet que és cert i que la
Junta de Facultat pot optar per incrementar aquests despatxos però s’han de treure
d’altres disponibilitats. El Dr. Oriol Beltran proposa deixa aquest tema perquè es
solucioni dins de la Comissió d’espais. S’accepta la proposta.
Es passa a comentar la segona part del document que es detalla el nou llistat de
despatxos. El degà admet que pot haver-hi algun error perquè es un procés que canvia
dia a dia. En tot cas, es tracta de petites realitats que no alteren de manera significativa
les dades. S’ha passat tota la documentació als caps de Departament.
El degà agraeix la feina feta en tot aquest procés per l’administració de centre.
S’obre el tron de paraules. Segons el Dr. López Palomeque, el Departament de Geografia
va enviar una llista actualitzada al mes de febrer i considera que el resultat no recull les
seves aportacions. L’espai ocupat pel Laboratori de Paisatge no es imputable a Geografia,
així com el de la revista Geocrítica i el de l’Institut de l’Aigua. Considera que s’han
d’entendre com actius de la Universitat de Barcelona. D’altra banda, hi ha persones que
hi treballen i no estan contractades per la UB. Aquests espais s’haurien de protegir a la
seva totalitat. El degà respon que es mateix cas que Ircum, Índice Històrico Español o la
revista Pirinae. Segons el Dr. Beltran les objeccions de Geografia són comprensibles
perquè han de cedir molts espais. És la situació actual i es pot modificar en un futur,
depèn de les necessitats dels departaments en cada moment. El Dr. Santacana especifica
que les regles del joc han de ser per tots iguals i sempre hi ha el problema de gestionar
“herències” i, segons els seus càlculs, qui perd més espais no es Geografia sinó Història
Contemporània. El Dr. Jaume Font, únic membre amb vot de Geografia, ratifica les
declaracions del Dr. Palomeque i demana una reconsideració dels terminis, considerant
que la Junta està a punt de ser renovada i que es farà un comissió específica. El degà
insisteix que els despatxos no són dels departaments sinó de la facultat. El Dr. López
Palomeque afegeix que el Consell de Geografia del dia 2 de febrer ha fet un escrit al degà
en el qual es demana revisar l’acord i demanar que el Pla de distribució sigui gestionat
per la nova junta de facultat. Demana també al degà que les decisions afectin només a
l’any 16-17 i que al setembre es revisi de nou. El degà respon que s’ha acordat que
l’ocupació dels espais estarà en contínua revisió. El Sr. Alex Marcuenda, estudiant de
Geografia, afirma que hi ha dades incorrectes en el document; pregunta també sobre l´ús
real dels despatxos i afirma que no es pot deslligar el debat dels espais del debat de les
places. D’altra banda considera que el departament necessita un espai físic concret i
delimitat, no és un problema de nombre despatxos i, erròniament, es presenta el tema
com un problema de solidaritat entre departaments. Es una reforma proposada sense
arguments i ha portat a l’enfrontament entre departaments. Qüestiona, finalment, la
legitimitat de les decisions que es prenguin avui. Afirma que no es poden aprovar accions
a la darrera Junta de Facultat de l’actual equip deganal.
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A continuació, la Dra. Marta Sancho, assegura que les plantilles han de determinar
l’ocupació dels espais i s’ha de procurar que les persones treballin en dignitat i és evident
que el Departament de Geografia està en superàvit evident i està a punt de perdre una
situació de privilegi. El Dr. Triadó es proclama partidari dels criteris presentats i defensa
la legitimitat del procés. Demana un canvi d’actitud, doncs s’ha negociat moltes hores i no
hi hagut cap voluntat d’enfrontament, doncs han primat els criteris acadèmics. El degà
explica la nova distribució.
Es passa a la votació de la proposta amb el següent resultat:
Vots en contra, 5
Abstencions, 0
Vots a favor, 20
4. Informe sobre el procés d’acreditació de màsters
El procés d’acreditació de màsters està punt de concloure. Hi haurà la visita de la
Comissió externa els dies 29 i 30 de març. L’autoinforme està penjat al campus virtual.
5. Aprovació de la proposta de nous ensenyaments
La Junta de facultat ha de votar les propostes de nous màsters per iniciar el tràmit de
implementació d’aquests ensenyaments.
1. Màster Universitari en gestió d’àrees de muntanya. Pren la paraula el Dr. López
Palomeque per descriure objectius i continguts. El màster està avalat per cinc
departaments de Geografia de diverses universitats. Te 60 crèdits i la coordinació es
portarà des de la Universitat de Lleida.
Vots en contra, 0
Abstencions, 2
A favor, 20
2. Màster Universitari d’estudis avançats en arqueologia. Fa la defensa el Dr. Gracia.
Màster de 60 crèdits.
En contra, 0
Abstencions, 0
S’aprova per unanimitat
Es delega en els promotors dels màsters que redactin els documents definitius.
5. Proposta de Nous ensenyaments
La facultat vol promoure un nou grau en Humanitats digitals, d’acord amb altres facultats
com Biblioteconomia i Documentació.
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6. Canvi en la normativa del Treball de Fi de Grau de Història i Història de l’Art
Es un canvi de la normativa aprovat per la Comissió acadèmica de la facultat al qual es
poden integrar els ensenyaments. Els tribunals de presentació de treballs de Final de
Grau podran estar constituïts per dos membres, en lloc de tres.
Es passa a votació,
En contra, 4
Abstencions, 2
A favor, 15
7. Aprovació del calendari de la convocatòria d’eleccions a la Junta de facultat
En el campus virtual hi ha publicat el calendari ajustant-se exactament a la normativa
vigent. El Dr. Coll pregunta si està previst vot delegat i electrònic. Aquest punt està
aprovat per Consell de Govern.
Com no estan previstes més juntes de Facultat fins les eleccions es delegarà l’aprovació a
la Comissió Acadèmica.
S’aprova per unanimitat.
8. Afers de tràmit
No hi ha afers de tràmit
9. Torn obert de paraules
Dr. Gracia demana al deganat que es coneguin abans del mes maig les partides pertinents
a les pràctiques. El degà diu que es plantejarà. El Dr. Oriol Beltran lamenta que es
compliquen els processos administratius per la revisió d’actes. Qüestiona també que els
professors associats no poden fer reserva d’aules. La Sra. Anna Peña, des de la secretaria,
explica les raons per les quals es demana als professors que vinguin personalment a fer
les esmenes a les actes, entre altres coses per donar informació als nous professors. Es
planteja que cal mirar d’agilitzar el procés.
Dr. Santacana dona les gràcies a l’equip deganal sortint per la feina feta.
S’aixeca la Junta a les 12.40 hores.

La secretària

Dra. Mireia Freixa

El degà

Dr. Xavier Roigé

