
DIARI DE GIRONA, 21.08.2013 

 

La Rovira i Virgili i la UdG, líders en l´ús 
del català a la universitat 
24.08.2013 | 08:04 

 
Estudiants passant una prova a la universitat 
 

EFE | PRADA DE CONFLENT La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Tarragonès) i la 
Universitat de Girona (Gironès) lideren l'ús docent del català en l'ensenyament superior de 
les autonomies on aquesta llengua és oficial, segons les dades del Pla de Normalització 
Lingüística que avui ha presentat la Xarxa Vives d'Universitats. 

Aquesta organització, que complirà dues dècades l'any que ve i reuneix 21 universitats de 
parla catalana, ha explicat avui que la presència del català en l'ensenyament superior és 
molt desigual en les diferents autonomies on aquesta llengua és oficial. 

Així ho ha explicat avui en roda de premsa a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que 
finalitza demà a Prada de Conflent (França), Carles Cortés, el president de la comissió de 
llengua de la Xarxa Vives i vicerector de política lingüística de la Universitat d'Alacant. 

El Pla de Normalització Lingüística de la Xarxa Vives, que encara està en procés 
d'elaboració, abraçarà al seu terme des de febrer de 2012, quan es va aprovar, fins a 
2014. 

Segons les dades disponibles del curs 2011-2012, la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona i la Universitat de Girona lideren l'ús del català en la docència superior, amb una 
ocupació del 94,3% i del 93% respectivament. 

Els segueixen la Universitat de Lleida, amb el 84,6%, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb el 78,8%, la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el 72,2%, i, amb 



percentatges inferiors, la Universitat Pompeu Fabra, amb el 55,9% en català i el 12,6% en 
anglès, i la Universitat Internacional de Catalunya, amb el 35%. 

La resta d'universitats de les quals es tenen dades registren percentatges inferiors als dels 
centres catalans i són dispars entre ells. 

D'aquesta manera, mentre que la Universitat de les Balears té un ús docent del català del 
44,52%, a la Universitat de València aquest és del 25% i en la d'Alacant del 7,5%. 

D'una altra banda, Cortés també ha destacat del treball que ha realitzat fins ara la Xarxa 
Vives que cada any una dècima part dels 10.000 estudiants Erasmus que reben les 
universitats de parla catalana s'interessen pels cursos intensius en aquesta llengua, que 
van suposar una inversió de 329.000 euros en el curs 2010-2011. 

A falta de conèixer el resultat complet del Pla de Normalització Lingüística de la Xarxa 
Vives, que té entre d'altres tasques precisament la de conèixer la situació del català en les 
universitats de les autonomies on aquesta llengua és oficial, Cortés ha destacat la funció 
d'aquesta entitat com a promotora de la col·laboració entre els centres per a l'impuls 
d'aquesta llengua. 

"La Xarxa és el punt de trobada perfecte per sumar forces i recursos en la projecció 
exterior del català, mitjançant marcs estables de col·laboració amb l'Institut d'Estudis 
Catalans, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut Ramon Llull o l'Institut Ramon 
Muntaner i el Termcat, entre d'altres", ha conclòs Cortés. 

 


