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JOAN RUIZ I CALONJA (1923 - 2010)

Historiador, editor i pedagog,. Nascut a Barcelona, estudia Filologia

Romanica a la UB, treballa en tasques editorials durant bona part de la

seva vida laboral i fou responsble , com a cap de redaccio, dels llibres

pedagogics de Teide. El 1948 el doctor Jordi Rubio el va escollir,

juntament amb Josep Vallverdu, com a ajudant en les tasques de recerca

de documents culturals dels segles XIV i XV. Treballa anys sota les

ordres de Jordi Rubio, a l'Arxiu de la Corona d'Arago, El doctor Rubio

manifesta sempre molta confianca en la seva forma de treballar,

conscienciosa i que no deixava res per comprovar. Sabia llegir be els

documents, segons el parer del seu mestre, qualitat que el doctor Rubio

no descobria pas en tots els que entren als arxius. Fou l'autor r el1954,

de la primera Historia de la Literatura Catalana feta a la .postguerra r llibre

avui practicament introbable i que portava proleg de Jordi Rubio. Es una

documentada historia, de tall classic, feta amb el material existent a

l'epoca, anterior a la creacio de Catedres de catala ales universitats. Fou

obra de consulta imprescindible per al gran public, si descartem resums

com els de Marti de Riquer 0 la informacio que rebien els assistents als

EUC.

Paral.lelament es dedica a la traduccio d'algunes obres de caracter

religios, catecismes, volums enciclopedics 0 obres d'assag d'arr�l

cristiana, com Reeixir, de Michel Quoist; fou diverses vegades jurat dels

premis de Santa Llucia, professa en els cursos de Rosa Sensat per a

mestres, i intervingue com a co-autor en obres de caracter molt divers:



Decreto:

Correspon a la Generalitat, d'acord amb I'article 172 de I'EAC, i sens perjudici de

I'autonomia universitaria, la cornpetencia exclusiva sobre la coordinaci6 del sistema

universitari catala i la competencia compartida sobre la regulaci6 del reqirn del

professorat docent i investigador contractat i funcionari. Igualment, correspon a la

Generalitat la cornpetencia exclusiva en materia de lIengua propia que, d'acord amb

I'article 143 de I'EAC, inclou la determinaci6 de I'abast, els usos i els efectes juridics de

la seva oficialitat, i tambe la normalitzaci6 lingOistica del catala i de l'occita juntament
amb el Conselh Generau d'Aran.

Ates I'informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb el dictamen de la

Comissi6 Jurldica Assessora, a proposta del conseller d'innovaci6, Universitats i

Empresa i d'acord amb el Govern,

Article 1

Objecte
Aquest Decret te per objecte la regulaci6 del coneixement linguistic del professorat de
les universitats del sistema universitari de Catalunya i, en especial, l'acreditaci6 del

coneixement suficient del catala, tant en l'expressi6 oral com en I'escrita, de

conformitat amb les exigencies de les seves tasques academlques.

Article 2
Ambit d'aplicaci6
1. Aquest Decret s'aplica al professorat funcionari i contractat de les universitats

publiques i al professorat contractat de les universitats privades del sistema universitari

de Catalunya.

2. Queden exceptuats de l'acreditaci6 del requisit del coneixement del catala en els

processos de selecci6 el professorat visitant, el professorat emerit i el professorat que
desenvolupi una activitat acadernica honoraria de les universitats publiques i el

professorat de categories analogues a aquestes que les universitats privades
determinin.

3. Les universitats, d'acord amb la seva normativa interna, poden eximir el professorat
de l'acreditaci6 del requisit del coneixement del catala, en funci6 de la temporalitat 0

de les especffiques caracteristiques de les tasques academlques vinculades a la

recerca 0 a la docencia en terceres llenques, sempre que en aquest darrer cas

s'acrediti el coneixement suficient d'aquestes lIengOes.

Article 3

Moment de l'acreditaci6 del coneixement linguistic .:.

1. EI professorat de Is cossos docents universitaris de les universitats publiques ha

d'acreditar el coneixement suficient del catala en els concursos d'acces convocats per
les universitats. Les convocatories dels concursos d'acces han de preveure com a

requisit l'acreditaci6 del coneixement suficient del catala.

2. EI professorat catedratic contractat i el professorat agregat de les universitats

publiques ha d'acreditar el coneixement suficient del catala en els concursos de

selecci6 convocats per les universitats. Les convocatories dels concursos han de

preveure com a requisit l'acreditaci6 del coneixement suficient del catala.



Castellcir, segles XII a XVIII, Dels fets edits del gran Rey Alfonso, La Volta

en carro als Paisoe Catalans, Historic Coniemporania de Catalunya, .La Vall del

Tenes, natura,passat i present d'un race del Valles. Particularment

interessant i util es el Retaule de la Vida Medieval: textos catalans coetanis ,

que redacta en solitario Es un fris molt ric d'allo que van dir els nostres

prosistes i poetes classics 0 els escriptors curials sobre la vida de cada

dia en els temps respectius. Coneixia molt be la literatura de creacio i els

tractats dels nostres autors medievals, i a consequencia de les seves

recerques en els Registres de Cancelleria era tambe un

documentadissim especialista en els secretaris reials dels segles XIV i

XV, particularment del regnat del Magnanim,

JoanRuiz Calonja va publicar, en edicio no venal, unes memories amb el

titol Calaix dels Records (.Santa Eulalia de Ron�ana-2005 ), detalladissimes

i de consulta indispensable per qui vulgui tenir una visio aprofundida

de la trajectoria d'aquesta personalitat del nostre mon cultural tan

interessant com honesta i discreta.

A partir de 1980 el trobem participant de la vida social i cultural de

Santa Eulalia de Roncana, on tenia segona residencia des de feia anys i

on determina de viure exclusivament . Intervingue decisivament en la

consolidacio de la revista "Roncana". Fou aleshores que agafa la qireccio
del Centre d'Ensenyament Mitja de Santa Eulalia i va aconseguir

transformar-la en l' IES La Vall del Tenes, que engloba quatre pobles de

la zona. Hi va desenvolupar una intensa activitat, i en commplir-se els
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sobre l'acreditacio del coneixement linguistic del professorat
de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (d'ara endavant EAC) proclama en I'article 6 que
el catala es la lIengua propia de Catalunya, i com a tal, es la lIengua d'us normal i

preferent de les administracions publlques i es tambe la lIengua normalment emprada
com a vehicular i d'aprenentatge en I'ensenyament, com tambe que la lIengua catalana

i la lIengua castellana son oficials a Catalunya. L'article 35 de I'EAC reitera que el

catala s'ha d'utilitzar normalment com a lIengua vehicular i d'aprenentatge en

I'ensenyament universitari i declara que el professorat i I'alumnat dels centres

universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la lIengua oficial que

elegeixin. D'acord amb I'article 50.2 de I'EAC, el Govern, les universitats i les

institucions d'ensenyament superior, en l'ambit de les competencies respectives, han
-

'd'adoptar, les mesures pertihents pera garantir l'us de! catala en tots els.arnbitsde les

activitats docents, no docents i de recerca.

L'article 24.3 de la Llei 111998, de 7 de gener, de polltica linqulstica (d'ara en endavant

LPL) i I'article 6.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (d'ara
en endavant LUC), fan reterencia a l'obliqacio que te el professorat universitari, lIevat
del visitant i casos analeqs, de coneixer suficientment les dues llenques oficials a

Catalunya, d'acord amb les exigencies de lIurs tasques acaderniques. Alhora, I'article
22 de la LPL estableix que I'estudiantat te dret a expressar-se en la lIengua oficial que

prefereixi, i per tant el dret d'emprar la lIengua catalana i a ser-hi ates en aquesta. A

rnes, I'article 6.4 de la LUC estableix que el Govern, d'acord amb la normativa vigent i

mltjancant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de garantir que en els

processos de seleccio, d'acces i d'avaluacio es concreti I'esmentat coneixement

suficient de les dues llenques oficials pel professorat universitari.

EI Govem ha considerat convenient desplegar mitjancant una disposicio reqlarnentaria
el precepte legal esmentat, en exercici de l'habilitacio que Ii confereix la Disposicio final
primera de la LUC, i tenint en compte I'Acord del Pie de la Junta del Consell

Interuniversitari de Catalunya del dia 11 de juny de 2008, sobre l'acreditacio del

coneixement linguistic en els processos de seleccio i d'acces del professorat de les
universitats del sistema universitari de Catalunya.

En aquest sentit, aquest Decret te per objecte regular els mecanismes i les formes

d'acreditacio del coneixement del catala en els processos de seleccio i acces del

professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, d'acord, tarnbe,
amb I'article 56.2 de la Llei estatal 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat
Public. Tarnbe estableix principis comuns pel que fa al moment de l'acreditacio

linqulstica i al nivell exigible al professorat universitari, d'acord amb criteris objectius de

proporcionalitat i tenint en compte l'experiencia previa de les universitats. EI seu ambit

d'aplicaclo s'esten al professorat contractat i al professorat dels cossos docents

universitaris, sens perjudici de recollir i desenvolupar les excepclons legalment
previstes, d'acord amb un criteri de respecte a I'autonomia de les universitats per a la

seleccio, forrnacio i prornocio del professorat.

En el marc del multilingOisme promogut per la Unio Europea mitiancant la Hesolucio
del Consell de 21 de novembre de 2008, relativa a una estrateqia europea en favor del

multilingOisme i la Hesolucio del Parlament Europeu de 24 de mary de 2009, EI

multilingOisme: un avantatge per Europa i un cornprornls compartit, el Govern de la

Generalitat, tenint en compte I'article 6.6 de la LUC ha considerat que en el cas que

s'imparteixi docencia en terce res lIengOes caldra acreditar-ne el coneixement suficient.
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"

vint-i-cinc anys del centre va rebre diversos homenatges, entre ells la

Creu de Santa Eulalia, de l'Ajuntament,2008, i el Premi Memorial Joan
Rafart 2009, atorgat per L'Opinio Catalana. If{c� Fn,�

Era una figura alta i seca, de veu greu i posat aplomat, gestos lents.

Discret i poc garlaire, aparentment distant, en privat feia mostra d'un

humor molt encomanadis. En el seu traspas Ramon Vilageliu, a "EI

, :'" . .;__.,,,. ;.. .....
. �,I�qntll. (4 -02 -10) publicava un

.. ' article _ on '

eu., llgava el,r- ,."gest

imperceptible pen) poderos ".

El doctor Rubio deia d'ell :
" dotat de gust propi, ample i comprensiu, serios i

en possessio d'una virtut rejlexiva que tot d'una es manifesta en la seva

parsimimia en el parlar i la seva independencia en judicar".

Josep Vallverdu
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Punt 7. Torn obert d'intervencions

A. Bover informa del projecte de publicar una segona etapa de la Revista de I 'Alguer, que va fundar
i dirigir Rafael Caria. N'ha preparat un informe per encarrec de l'IEC. Previament, es volen

digitalitzar els primers deu volums. Com que no es disposa de tots els numeros (falten el 8 i el 10),
fa una crida als membres que en tinguin perque els deixin. Caldra guillotinar-los, perc despres es

tornaran a enquadernar.

El president clou la sessio ales 14.06h.

Vist i piau
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Maria Josep Cuenca Ordinyana
Secretaria

Joan Marti i Castell
President

Annexos

Annex 1 Presentacio de I'epistolari d'Antoni M. Alcover (1880-1931), a carrec de M. Pilar
Perea
Presentacio del Glossari de glossaris de la col-leccio "Els Nostres Classics", a carrec
de G. Colon
Informe del president
Esmenes de la SF al document «Tema 9. La predicacio verbal [T9-R4-SF] (18 XII

2009)>>

Annex 2

Annex 3
Annex 4
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