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La Universitat d'Alacant impartirà un curs entre alumnes 

europeus per fomentar el valencià i la cultura alacantina 

 
La Universitat d'Alacant posarà en marxa a 
partir del pròxim 27 d'agost un programa 
intensiu per a alumnes d'Àustria, Alemanya, 
Escòcia, Polònia i Itàlia, perquè aprenguen a 
parlar i a escriure en valencià, i alhora se'ls 
impartiran coneixements sobre els costums, el 
paisatge, la història, les festes i la gastronomia 
alacantines. 

   El curs, que s'estendrà fins al 7 de setembre, 
s'emmarca en el programa 'European Intensive Language Courses' de la Unió Europea (UE), i està organitzat 
per la Xarxa Vives d'Universitats --Xarxa Vives d'Universitats--, integrada per 21 institucions universitàries 
de l'àmbit lingüístic català. 

   El vicerector de Cultura, Esport i Política Lingüística de la UA, Carlos Cortés, ha explicat que "més enllà 
de l'espanyol", molts dels alumnes que formen part del programa de mobilitat europea Erasmus que arriben 
al campus alacantí "o qualsevol altra universitat de la regió Vives, també s'interessen pel valencià, i una 
llengua no pot aprendre's desvinculada de la seua cultura". 

   "Per això, a més dels clàssics continguts lingüístics, hi ha un programa paral·lel per a conèixer les ciutats 
principals de l'entorn, la seua història, les festes més emblemàtiques que tenim i la gastronomia de les nostres 
comarques", ha ressaltat. 

   Així, a més d'una ruta històrica i arquitectònica per Alacant, el programa cultural del curs inclou visites 
guiades a les localitats alacantines d'Oriola, Elx, la Vilajoiosa, Dénia, a més de les valencianes de Gandia, 
Algemesí i València. 

   Alhora, s'impartiran tallers de cuina per donar a conèixer la forma d'elabores dolços i plats típics com la 
paella, una jornada dedicada a la celebració de les Fogueres, i una altra per a les celebracions de Moros i 
Cristians. 

"MÓN MULTILINGÜE" 

   "Vivim en un món multilingüe ple de persones plurilingües i accions com este curs són un exemple. Que 
ningú se sorprenga si escolta 'Bon dia' --'Bon dia'-- amb accent de Glasgow (Escòcia), Varsòvia (Polònia), 
Ankara (Turquia) o Innsbruck (Àustria)", ha subratllat Cortès. 

   Per la seua banda, el director del Servei de Política Lingüística de la UA, José Forcadell, ha manifestat que 
hi ha alumnes que rebran a Alacant un primer ensenyament del valencià, que després "aprofitaran per a 
continuar estudis en universitats valencianes, de Catalunya, de les Illes Balears, d'Andorra, França o Itàlia". 

 


