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INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES 

SUPORT AL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL

COL·LABORACIONS PER PROJECTES

•	 Generalitat	de	Catalunya
•	 Govern	de	les	Illes	Balears

•	 Institut	Ramon	Llull
•	 	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Cultura
•	 	Generalitat	de	Catalunya.	Institut	Català	de	les	Dones
•	 Biblioteca	Virtual	Miguel	de	Cervantes
•	 Institut	Ramon	Muntaner
•	 Món	Juïc.	Institut	d’Estudis
•	 	Universitat	de	València.	Fundació	Cañada	Blanch.	Càtedra	

de	Divulgació	de	la	Ciència
•	 Acadèmia	Valenciana	de	la	Llengua
•	 Ajuntament	de	Morella
•	 Ajuntament	de	Torelló
•	 Ajuntament	de	Vinaròs
•	 Euroregió	Pirineus	Mediterrània

•	 	Cooperación	Territorial	España-Francia-Andorra
•	 Xarxa	Universitària	Pirineus	Mediterrània
•	 Premsa	Comarcal
•	 Termcat
•	 CERAI
•	 Grup	Enciclopèdia	Catalana
•	 Consorci	de	Normalització	Lingüística
•	 	ACNV	-	Escola	Valenciana	Federació	d’Associacions	per	la	

Llengua
•	 OAPEE.	DG	Educació	i	Cultura
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RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010

PRESENTACIÓ
La Xarxa Vives és una plataforma única de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats dels territoris de parla catalana 
i per a la societat. Com associació d’universitats en creixement, a través de més de 50 línies d’actuació concretes cada any, la Xarxa 
esdevé el referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra 
i Sardenya. La nostra visió estratègica és ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats, i l’any 2010 hem donat 
un pas més cap endavant, amb la incorporació de la Universitat de Sàsser.

La regió universitària Vives és un espai internacional sense fronteres i se situa entre les àrees més dinàmiques d’Europa. En aquest 
context, el nucli de la Xarxa és un ampli catàleg de serveis de qualitat amb valor afegit, dissenyat per optimitzar els resultats de 
les universitats membres. Però a més, l’associació ha esdevingut una eina clau per a la projecció internacional de les universitats. 
L’actuació conjunta ens permet arribar més i més lluny, com demostren els resultats que reflecteix la nostra memòria anual, que 
trobareu en línia a www.vives.org i de la qual aquest document n’és un bon resum.

Antoni Giró Roca
President de la Xarxa Vives d’Universitats
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

 



Trobareu la memòria completa d’actuació de 2010 de la Xarxa Vives al web www.vives.org

RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010 RESULTATS 2010

INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

	º	Oferta formativa única ª		 	La Guia de cursos d’estiu, amb més de 800 cursos i 90.000 visites al web, és 
l’oferta agregada de referència a nivell europeu.

	 º	Promoció cultural ª			 	La llibreria electrònica de la Xarxa ofereix 8.000 títols i la revista BUC promou 
230 novetats editorials de les universitats.

	 º	Serveis ª			 	La Xarxa activa el nou web www.vives.org, un portal multilingüe de coordinació 
i de serveis en línia.

	 º	Projecció internacional ª		 	Presentació a París de la regió universitària Vives, a la fira internacional 
Expolangues 2010, que va tenir el català com a llengua convidada d’honor.

	 º	Normalització ª		 	La Xarxa Vives, l’Institut Ramon Llull i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
col·laboren per primera vegada per impulsar un curs de didàctica de la llengua.

	 º	Erasmus ª			 	Gestió conjunta dels cursos intensius de català per a Erasmus (EILC), amb més 
de 600 sol·licituds de 20 països.

	 º	Recerca històrica ª		 	Publicació del primer Diccionari biogràfic de dones en català amb 655 
biografies, a càrrec d’un equip superior a 100 especialistes de les universitats.

	º	Suport als investigadors ª		 	Promoció del portal www.fonsxrecerca.com, amb tota la informació actualitzada 
de 90 programes de finançament de la recerca.

	 º	Universitat és futur ª		 	La regió Vives concentra la meitat de patents universitàries a l’estat espanyol.

	º	Una xarxa transfronterera ª			 	El programa POCTEFA Cultur Pro forma en llengua i cultura a 430 professionals 
catalans i francesos (de Lleida, Girona i Perpinyà).

	 º	Desenvolupament ª			 	El Programa Algèria Universitats tanca la segona fase i enceta la tercera amb 20 
accions de recerca i 3 camps de treball durant 2010, a més de fomentar la 
mobilitat entre 21 universitats de la regió Vives i 16 algerianes.

	 º	Una regió cultural ª			 	Centenars d’estudiants i de professors participen en activitats culturals conjun-
tes: Lliga de debat, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives...

 º	Espai compartit ª			 	2.800 estudiants de Secundària de Catalunya Nord assisteixen a la XV Mostra 
de Teatre Universitari a la Universitat de Perpinyà Via Domitia.

LLENGUA

DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

RELACIONS INTERNACIONALS

CULTURA
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PRESENTACIÓ



FÒRUM VIVES

Nou portal corporatiu 
www.vives.org 

taller iNterNacioNal
FraNça-regió vives

El 20 de setembre la Universitat de Lleida 
va acollir el primer taller internacional 
universitari del Fòrum Vives, concebut com 
un punt de trobada entre les universitats 
de França i de la Xarxa Vives a fi de 
reforçar les relacions transfrontereres 
actuals, treballar en àmbits d’interès 
comú i encetar així nous projectes de 
manera conjunta.

iii troBaDa 
Del voluNtariat 
liNgÜÍstic uNiversitari

Els dies 12, 13 i 14 de novembre va tenir 
lloc a Alcúdia (Mallorca) la trobada anual 
del voluntariat lingüístic de les universitats 
de la Xarxa, amb l’objectiu de desenvolupar 
estratègies per afavorir l’aprenentatge i l’ús 
del català entre els nouvinguts, així com 
incrementar els capitals lingüístics de tota la 
comunitat universitària.

troBaDa De sÍNDics i DeFeNsors 
uNiversitaris
La Universitat Miguel Hernández d’Elx  va acollir el 9 de 
juliol la Trobada de síndics i defensors universitaris de la Xarxa 
Vives. El president de la Xarxa i rector de la UdL, Joan Viñas, va 
inaugurar la trobada juntament amb Jesús Rodríguez, rector 
de la UMH, Jorge Mataix, defensor universitari de la  universitat 
amfitriona i Rafael Ribó i José Cholbi, síndics de greuges de 
Catalunya i de la Comunitat Valenciana, respectivament.

ii JorNaDa De la plataForma 
iNteruNiversitària De premsa 
comarcal i local
La Universitat de Vic va acollir els dies 26 i 27 de novembre 
la II Jornada de la Plataforma Interuniversitària de Premsa 
Comarcal i Local, organitzada per l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC) i la Xarxa Vives. En aquesta edició, la 
trobada va tenir per títol «Tendències i necessitats» i va reunir 
professionals del sector i especialistes universitaris.

JorNaDa «la XarXa, uN espai per 
a la cultura»
La Universitat Rovira i Virgili va acollir els dies 12 i 13 
de maig les jornades «La Xarxa, un espai per a la cultura», 
en el marc del Fòrum Vives, com a resposta a la necessitat 
de les universitats de generar un model cultural basat en la 
col·laboració estratègica.

El mes de novembre de 2010 va marcar un punt d’inflexió 
en l’estratègia de comunicació de la Xarxa Vives, amb 
l’estrena del nou web de l’associació, www.vives.org. 
D’un web de caire institucional, la Xarxa va passar a un portal 
multilingüe de serveis, que reforça la imatge de marca a 
través de l’actuació de la institució. Els serveis comparteixen 
protagonisme amb l’activitat de la Xarxa i de les universitats 
membres, per configurar un portal universitari de referència 
per al conjunt de territoris de parla catalana.
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BUC. UNIVERSITAT. CULTURA. LLIBRES.

GUIA DE CURSOS D’ESTIU

La revista semestral de la Xarxa s’orienta 
a la divulgació de la producció cultural i 
científica de les universitats a través de 
la promoció de les novetats editorials de 
les universitats i de reportatges i anàlisis 
dels principals temes d’actualitat des de 
la perspectiva universitària. 

Durant l’any 2010 es van publicar els 
números 5 (primavera) i 6 (tardor), amb 
informació sobre més de 230 novetats 
editorials de les universitats. Amb un 
tiratge de 30.000 exemplars, la revista 
s’adreça al professorat i l’estudiantat. 
A més, la versió digital de la revista es 
publica al portal de la llibreria electrònica 
www.e-buc.com, on pot hom adquirir 
els llibres editats per les universitats.

La Xarxa Vives publica des de 1995 una guia que incorpora la major oferta agregada 
de cursos i activitats d’estiu d’Europa. Estructurada per àrees temàtiques, localitats, 
dates i marcs organitzatius, aquest catàleg aplega tots els cursos que realitzen les 
universitats de la Xarxa i altres entitats vinculades a les universitats entre el 15 de maig 
i el 15 d’octubre. A la Guia de 2010 s’aplegaren 812 cursos que es van realitzar en 
93 localitats diferents dels territoris de parla catalana. Els cursos van comptar amb uns
25.000 alumnes.

La Guia de cursos d’estiu 2010 es va editar en format electrònic a www.estiu.info, amb 
més de 90.000 visites durant l’estiu. Un bon grapat de cursos són reconeguts com a crèdits 
per part de les universitats, i el programa d’ajuts DRAC Estiu en facilita la mobilitat de 
l’alumnat universitari.
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EXPOLANGUES 2010: EL CATALà, CONVIDAT D’hONOR

La Xarxa Vives va participar en diverses fires internacionals 
de llengües durant l’any 2010 en el marc de la presència 
de la Xarxa als òrgans de govern de l’Institut Ramon 
Llull. París, Londres i Berlin van ser els escenaris en què la 
Xarxa va presentar els recursos i estudis que ofereixen les 
diverses universitats que en formen part.

Del 3 al 6 de febrer de 2010 va tenir lloc a París la 28a edició 
de la fira internacional d’idiomes i cultures Expolangues. 
La Xarxa Vives va participar en aquesta fira, per segon any 
consecutiu, que va tenir com a lema «El català, la llengua 
de 10 milions d’europeus», atès que el català va estar la 
llengua convidada d’honor. La Xarxa va disposar de personal 
especialitzat i de materials específics a l’estand conjunt amb 
l’Institut Ramon Llull. La Xarxa Vives va aprofitar aquesta 
oportunitat de projecció internacional per presentar la regió 
universitària Vives com a territori únic per venir a viure i 
estudiar.

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats van 
organitzar, entre els dies 15 i 17 d’octubre, un curs de formació de didàctica de la llengua com 
a idioma estranger a les localitats de Vinaròs i Morella. En aquesta primera edició del curs es 
van omplir les 40 places disponibles.

Durant 2010, la Xarxa Vives ha 
començat a treballar en l’adopció 
d’una versió del Portfolio Europeu 
de les Llengües (PEL) impulsat pel 
Consell d’Europa, amb la finalitat 
d’ajudar les persones que aprenen 
llengües a mantenir un seguiment 
permanent del seu aprenentatge i a 
consignar els resultats i les experièn-
cies que deriven de l’aprenentatge 
de les llengües, incloent-hi els con-
tactes interculturals significatius.

curs De DiDàctica De la lleNgua com a iDioma 
estraNger

D’esquerra a dreta, Encarnació Ricart (XVU), Josep Bargalló (IRL), Jordi Romeu (alcalde de Vinaròs) i Manuel Pérez (AVL).
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portFolio europeu 
De les lleNgÜes



CURSOS INTENSIUS DE LLENGUA ERASMUS (EILC)

L’any 2008, la Xarxa Vives d’Universitats va iniciar un procés per 
aconseguir que el català fóra inclòs en l’oferta d’Erasmus Intensive 
Language Courses (EILC) cofinançats per la Unió Europea, dins el 
seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). Després de diverses 
gestions amb l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus 
(OAPEE) del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya i amb 
la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, es va 
comunicar l’any 2009 la resolució positiva d’aquesta actuació conjunta 
de les universitats.

Entre gener i febrer del 2010, les universitats de la Xarxa Vives van 
presentar un projecte conjunt de cursos amb un nom únic per a la 
llengua (català/valencià).

La primera convocatòria de cursos va tenir lloc durant el període d’estiu 
en què es van organitzar 7 cursos per les universitats de Barcelona, Illes 
Balears, Rovira i Virgili, Alacant, Politècnica de València i València.

Es van rebre 668 sol·licituds de més de 20 països i van realitzar els cursos 
139 estudiants Erasmus.

Des de la Xarxa es va sol·licitar cofinançament 
per a un total de 27 cursos que impartirien 15 
universitats:

Universitat d’Alacant
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de València
Universitat de Vic
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El premi de comunicació científica va nàixer 
amb l’objectiu de fomentar les habilitats 
comunicatives dels estudiants de doctorat de 
les universitats de la Xarxa. La convocatòria 
compta amb el suport de la Càtedra de 
Divulgació de la Ciència de la Universitat de 
València i la CAM.

FonsxRecerca és una publicació electrònica que recull els principals 
programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de 
les universitats i els centres de recerca dels territoris de parla catalana.

A www.fonsxrecerca.com es pot consultar informació dels 90 principals 
programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de les 
universitats de la Xarxa.

La Xarxa dóna suport a la convocatòria de 
la cinquena edició del Premi de Recerca 
Premsa Comarcal organitzat per l’ACPC 
i que compta amb el patrocini de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Agència 
Catalana de Notícies. 

L’Institut Món Juïc va convocar l’any 2010 el 
premi Cum Laude, que per primera vegada 
va comptar amb la col·laboració de la Xarxa 
Vives. L’objectiu d’aquesta convocatòria és 
premiar les obres de recerca d’alt nivell de 
l’àmbit d’humanitats escrites en català.

 

programa Drac D’aJuts a la 
moBilitat

premi De comuNicació 
cieNtÍFica

FoNsXrecerca, weB De 
FiNaNçameNt De la recerca

premi De recerca 
premsa comarcal

premi cum lauDe De 
l’iNstitut D’estuDis móN Juïc

El jurat de l’onzena edició del premi va atorgar 
els premis a Alícia Villar Aguilés, de la Universitat 
de València, per l’article Tranformacions en la 
Universitat: estudiantat desajustat o Universitat 
desajustada? i a Marina Rigau Resina, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
l’article El càncer de pròstata: val més prevenir 
que curar.

Andreu Casero, professor de la Universitat 
Jaume I, va resultar guanyador amb el seu 
treball El públic jove front a la premsa comarcal 
i local: diagnòstic i propostes d’actuació, 
elaborat amb la col·laboració dels professors 
Hugo Doménech i Pablo López.

Cristina Sanjust, doctora en Història de l’Art 
per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), amb Menció de Doctor Europeu, va ser 
la guanyadora de la tercera edició del Premi 
«Cum Laude» amb la tesi L’obra del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes des de 
la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir 
reial per a l’ordre de les clarisses a Catalunya.

El programa d’ajuts DRAC a la mobilitat de la Xarxa 
Vives va ser engegat l’any 1999 i està orientat a 
impulsar, mitjançant l’atorgament d’ajuts, l’intercanvi 
d’estudiantat, personal docent i investigador i personal 
d’administració de serveis, entre les universitats de la 
Xarxa Vives. Aquest intercanvi es promou a través de 
les accions Estiu, Hivern, Formació Avançada, PDI, PAS 
i Màster.

L’any 2010, a banda de consolidar les accions ja existents, 
s’ha creat DRAC Màster, una nova acció destinada a 
promoure la mobilitat per als estudiants de màsters 
universitaris.

DESENVOLUPAMENT ACADèMIC: DOCèNCIA I RECERCA DESENVOLUPAMENT ACADèMIC: DOCèNCIA I RECERCA DESENVOLUPAMENT ACADèMIC: DOCèNCIA I RECERCA
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DICCIONARI BIOGRàFIC DE DONES

El 10 de desembre va tenir lloc la presentació del web 
www.dbd.cat del Diccionari Biogràfic de Dones (DBD), 
al Palau de la Generalitat. L’acte de presentació va estar 
presidit pel vicepresident del Govern en funcions, Josep-
Lluís Carod-Rovira, juntament amb el conseller de Cultura 
i Mitjans de Comunicació en funcions, Joan Manuel 
Tresserras; el president de la Xarxa Vives d’Universitats i 
rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni 
Giró; la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta 
Selva, i Teresa Vinyoles, directora del projecte junt amb 
Núria Jornet.

El DBD és un projecte de recerca que va nàixer amb l’objectiu 
de donar relleu a la contribució de les dones a l’esdevenir 
de la història dels territoris de parla catalana. El fons actual 
de DBD inclou 655 biografies de dones de diferents camps 
del coneixement, i àmbits d’actuació, de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Catalunya nord, Andorra i Sardenya, 
en un arc cronològic que abraça del segle I al segle XXI.

Sota la direcció científica de Teresa Vinyoles i Núria Jornet, 
professores de la Universitat de Barcelona, el Diccionari ha 
estat possible gràcies al treball d’un consell científic format per 
26 experts vinculats a les universitats de la Xarxa i d’un equip 
de redacció de 104 persones proposades pel consell científic.

Presentació del DBD al Palau de la Generalitat.
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Xv mostra De teatre 
uNiversitari
La Universitat de Perpinyà Via Domitia va acollir del 
17 al 21 de maig la quinzena edició de la Mostra de Teatre 
Universitari, que va tenir lloc a tres localitats (Perpinyà, Ceret 
i Toluges) amb la participació de grups de 15 universitats de 
la Xarxa i l’assistència de 2.800 alumnes de Secundària que 
estudien català actualment a Catalunya Nord.

Nou circuit De teatre 
uNiversitari
La Comissió de Coordinació d’Activitats Culturals va decidir, 
en la seua reunió del 16 de juny a la Universitat de les Illes 
Balears, la realització d’un circuit de teatre universitari que 
substitueix el model anterior de la Mostra, amb periodicitat 
anual.

vi lliga De DeBat uNiversitari
La sisena edició de la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa va tenir lloc a 
la Universitat de Lleida, del 26 al 30 d’abril. La competició té l’objectiu 
de fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format d’un 
enfrontament dialèctic entre diversos equips d’alumnes.

Amb 10 universitats participants, la Lliga va analitzar un tema 
polèmic i d’actualitat: «Si volem la pau, cal estar preparat per a la 
guerra?» L’equip guanyador va ser el de la Universitat d’Alacant, que 
es va imposar en la final al de la Universitat de Lleida. La competició 
es va poder seguir en directe des dels webs de la UdL (www.udl.cat) 
i de la Xarxa (www.vives.org).

BiBlioteca virtual JoaN lluÍs vives
La creació de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com) 
va ser possible arran de la signatura d’un conveni l’any 1999 per la 
Universitat d’Alacant i la Xarxa Vives. Actualment, el fons compta 
amb més de 1.000 registres.

Equip de la Universitat d’Alacant, campió de la VI Lliga de Debat, amb el president de la Xarxa Vives i rector de 
la Universitat de Lleida, Joan Viñas.
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actuació amB l’iNstitut 
ramoN llull
Fruit de la col·laboració de la Xarxa amb l’Institut 
Ramon Llull, durant l’any 2010 es van desenvolupar 
diverses iniciatives organitzades conjuntament per 
ambdues institucions.

iNauguració Del curs 
acaDèmic Dels estuDis 
catalaNs a l’eXterior
Prop d’un centenar d’acadèmics i estudiants 
d’una seixantena d’universitats d’arreu del món 
van participar en l’acte d’inauguració, que va tenir 
lloc el 20 de setembre a la Sala Víctor Siurana del 
Rectorat de la Universitat de Lleida. 

programa De QualiFicació 
complemeNtària a alemaNya
El programa de Qualificació Complementària 
en llengua i cultura catalanes és organitzat per 
l’Institut Ramon Llull i es basa en un Mòdul bàsic de 
llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul 
especialitzat (40 hores), que permet els estudiants 
universitaris completar els coneixements de la seua 
especialitat amb coneixements d’altres disciplines. 

El programa compta amb la col·laboració de la 
Xarxa i amb la participació d’alguns dels professors 
de les nostres universitats, en virtut de la presència 
de la Xarxa als òrgans de govern del IRL.

XXiv JorNaDes 
iNterNacioNals De 
proFessors De català
Organitzades conjuntament per la Xarxa Vives i 
l’Institut Ramon Llull per segon any consecutiu, 
les XXIV Jornades Internacionals de Professorat de 
Català van tenir lloc a la Universitat de Girona 
entre el 18 i el 21 de juliol, amb l’assistència de 
60 professors.

programa algèria 
uNiversitats
L’objectiu específic de la segona 
fase del programa de cooperació al 
desenvolupament PAU, finalitzada 
el desembre de 2010, ha estat la 
consolidació de la xarxa interuniver-
sitària creada, a fi de fer possible un 
enfortiment de les universitats de 
l’oest d’Algèria, i promoure la recer-
ca, la docència, la sensibilització i la 
difusió del coneixement aplicades 
al desenvolupament entre les 21 
universitats de la Xarxa Vives i les 
16 institucions d’educació superior 
de la CRUO algeriana.

Participants i organitzadors de les I Trobades Transfrontereres a Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord) 16 i 17 
d’octubre de 2010

programa pocteFa cultur pro
El programa POCTEFA Cultur Pro és un projecte de formació concebut 
per reforçar la integració transfronterera, en el marc de la política regional 
comunitària de la Unió Europea. Impulsat per la Universitat de Girona (cap de 
files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa 
Vives d’Universitats, el projecte s’inicia el 2009 i finalitzarà l’any 2012.

Durant l’any 2010, s’han dut a terme cursos de francès i català i 
d’habilitats professionals a ambdós costats de la frontera, així com 
trobades transfrontereres, i s’han constituït parelles i trios lingüístics per 
afavorir l’aprenentatge.
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