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Més de 150 universitats d´arreu del món
imparteixen docència en català 

Més de 150 universitats de tot el  món
imparteixen docència en català als seus
centres  i  l'estudi  de  la  llengua  i  la
cultura catalanes arriba a més de 6.000
alumnes. 

Aquesta difusió de la llengua i la cultura
catalanes a l'exterior es vehicula a través
l'Institut  Ramon  Llull  (IRL)  que,
conjuntament  amb  la  Xarxa  Vives
d'Universitats,  ahir  van  organitzar  a
Girona  l'acte  inaugural  del  curs  2014-
2015 dels estudis catalans a les universitats exteriors.

El director de l'IRL, Àlex Susanna, va destacar que poques llengües mitjanes com el català tenen una
xarxa tan potent a l'estranger, que permet fer difusió de la llengua i la cultura.

L'acte es va fer a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i va servir per fer
un repàs de l'estat de l'ensenyament en català, tant dins com fora del domini lingüístic.

Amb l'arribada de la crisi i la davallada dels pressupostos de les institucions, ha calgut reduir el nombre
d'universitats on el català és present. 

Bonet, president de la Xarxa

El president  de la  Xarxa Vives d'Universitats  i  rector de la  Universitat  de Girona,  Sergi  Bonet,  va
destacar durant l'acte d'inauguració del curs que cal "posar en valor els territoris de parla catalana, la
tasca del professorat que treballa arreu del món amb la llengua i la literatura catalanes". 

Durant l'acte també es va donar detall de la memòria de la docència d'estudis catalans del curs passat. 

El director de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, Andreu Bosch, va remarcar que,
malgrat  la  conjuntura  actual,  des  de  l'IRL estan  treballat  per  consolidar  els  estudis  catalans  a  les
universitats de l'exterior buscant el suport de les universitats. 

Com a novetats, durant el darrer curs es van incorporar a la docència en català la Tokyo University of
Foreign Studies (TUFS) i, per al curs vinent, es preveu iniciar estudis de llengua i cultura catalanes a la
Universitat de Sao Paulo. 

El curs passat també es va aconseguir l'aprovació i implantació de tres instituts en estudis catalans a les
universitats d'Amèrica del Nord de Mont-real, al Quebec, i Chicago i Massachusetts, als EUA.



L'acte també va servir per passar comptes dels vint anys de la Xarxa Vives. 

El secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús, va destacar que durant aquestes dues dècades
s'han fet  activitats  com l'edició anual  de la  Guia de cursos d'estiu,  que aplega l'oferta  agregada de
formació d'estiu més gran d'Europa.

També s'ha fet la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, amb el seu catàleg d'obres clàssiques en català; els
programes de cooperació a Kosovo i Algèria; la Lliga de Debat Universitari; el programa transfronterer
Cultur Pro, que ha comptat amb el suport de la UE; el programa DRAC d'ajuts a la mobilitat o els cursos
EILC de català per a Erasmus.

L'acte va comptar amb la participació del professor de la Universitat de Stanford (EUA) Joan Ramon
Resina, encarregat de pronunciar la lliçó inaugural, El català i la societat oberta.


