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0
PRESENTACIÓ
L

a finalitat d’aquesta Memòria d’activitats és reflectir l’actuació global de la Xarxa Vives
d’Universitats d’acord amb els objectius de l’associació, i oferir un resum de tot el ventall
d’activitats que s’han dut a terme durant l’any 2012 (i, per tant, dels objectius assolits durant
aquest període).
Pel que fa a l’estructura dels continguts del document, en primer lloc figura una introducció sobre
la Xarxa i la relació d’òrgans de govern i comissions i grups de treball segons el pla estratègic, amb
els membres que en formaren part durant l’any 2012.
El següent apartat és el d’actuació, on trobem un primer organigrama que permet visualitzar de
forma ràpida i concisa quines són les principals àrees de treball de la Xarxa i quins els projectes
més rellevants que es desenvolupen en cadascuna d’elles.
A continuació es troba la part més extensa de la memòria: la informació sobre la relació d’activitats
que la XVU ha dut a terme al llarg del 2012, que s’enquadren totes elles en els diversos àmbits
d’actuació.
Al final del document, abans del recull de premsa, figura la relació d’actuacions i de projectes
principals en una taula amb el cost per àmbit de treball.

1
XARXA VIVES D’UNIVERSITATS
E

l dia 28 d’octubre de 1994, els rectors de 13 universitats de l’arc mediterrani es van reunir a
Morella (els Ports) per signar l’acta de constitució d’una associació d’universitats amb entitat
jurídica pròpia i sense ànim de lucre: la Xarxa Vives d’Universitats (XVU).

S’encetava així un camí de col·laboració i acció comuna entre institucions acadèmiques amb lligams
històrics, culturals i lingüístics arrelats a un mateix àmbit geogràfic.
Actualment, la Xarxa està formada per 21 universitats com a membres de ple dret, de les quals 12
es troben a Catalunya, 5 al País Valencià, 1 a les Illes Balears, 1 a Catalunya Nord, 1 a Sardenya i 1
al Principat d’Andorra.
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Aquesta associació representa un col·lectiu superior a les 550.000 persones, de les quals 500.000
són estudiantat, 40.000 professorat i 10.000 personal d’administració i serveis.
Les universitats de la Xarxa Vives amb més 4.500 opcions, entre elles 600 graus, 1.600 màsters i
600 doctorats, apleguen l'oferta formativa de la major regió universitària del sud d'Europa. Tots els
camps del saber hi tenen presència: Belles Arts, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de
l’Educació, Ciències Experimentals i Mediambientals, Ciències de la Salut, Arquitectura, Enginyeria i
Educació Física.

VISIÓ
Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats que en formen part, a
través de la cohesió dels seus membres.

MISSIÓ
Com a associació d’universitats orientada cap al servei, la Xarxa Vives d’Universitats
promou la col·laboració interuniversitària i facilita la interacció amb la societat, mitjançant
una estructura de xarxa fonamentada en l’equitat i la cohesió entre els seus membres. Per
assolir la seua missió, l’associació es val de l’experiència consolidada en la gestió, i de la
qualitat i el dinamisme en la seua actuació.

VALORS COMPARTITS
o
o
o
o
o
o

Unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles geogràfics,
històrics i culturals comuns.
Col·laboració interuniversitària.
Equitat entre totes les universitats.
Respecte a l’autonomia universitària.
Democràcia com a forma de govern de la institució.
Voluntat de projecció i servei conjunt a la societat.

OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS
La Xarxa aspira a liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a les
universitats membres i a la societat, així com a consolidar la representació col·lectiva de
les universitats en l’àmbit internacional. Finalment, un tercer objectiu estratègic és assolir i
reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats per part de les diverses societats
que composen l’entorn d’influència de la Xarxa.
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ESTRUCTURA
CONSELL GENERAL
(presidit pel president)

PRESIDENT

VICEPRESIDENT I

VICEPRESIDENT IV

VICEPRESIDENT III

VICEPRESIDENT II

COMISSIÓ PERMANENT
(copresidida pel president i pel
vicepresident I)

SECRETARIA EXECUTIVA

GT Institut Ramon Llull
GT Institut Ramon Muntaner
GT Estudis de Filologia Catalana
GT Grups de Recerca de Premsa de Proximitat
Consell de Direcció Cultur Pro

COMISSIÓ DE
RELACIONS
INTERNACIONALS
I COOPERACIÓ
GT Cooperació al
Desenvolupament
GT Projecte de
Cooperació a Moçambic

COMISSIÓ DE
LLENGUA

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ I
PUBLICACIONS

GT Terminologia i
Nomenclatura

Consell de Redacció
BUC

GT Aprenentatge

GT Publicacions

GT Assessorament

GT Universitats d’estiu

GT Dinamització

GT Mobilitat
GT Comunicació
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E

n gener de 1998, el Consell General de la Xarxa Vives, format per tots els rectors de les
universitats membres, va decidir que la presidència de la institució fos semestral i rotatòria,
d’acord amb un torn establert i ratificat per l’òrgan esmentat en cada canvi de presidència.
Així, la universitat que presideix l’associació esdevé el punt de referència de les activitats
fonamentals, i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre
de durada de la presidència.
En el Consell General de 5 novembre de 2010 a la Universitat de Lleida es va acordar una
reestructuració dels òrgans de govern i de treball de la institució, adreçada a optimitzar el
funcionament i la gestió dels projectes i les actuacions per part de cada ens responsable.

El Consell General
Els rectors de totes les universitats de la XVU integren el Consell General per dret
propi irrenunciable i en igualtat absoluta.
El Consell General és l’òrgan suprem de l’associació, l’òrgan de decisió i gestió
estratègica que estableix el programa general d’actuació, i supervisa la gestió i la
realització de les diferents activitats. Entre les funcions fonamentals, destaquen la
d’establir el calendari de rotació de les presidències, revocar el càrrec de
president, aprovar els pressupostos anuals i admetre nous membres a la
institució.

La Comissió Permanent
És l’òrgan d’administració i gestió ordinària de la XVU. Aquesta Comissió
col·legiada, formada per un membre de cada universitat, s’encarrega d’elaborar
el programa d’activitats i el pressupost de la institució. La Comissió Permanent
crea comissions de treball per al desenvolupament d’activitats, vetlla per
l’aplicació dels Estatuts de l’associació i el compliment dels acords adoptats pel
Consell General, entre altres funcions.

Les comissions i els grups de treball
Són òrgans de treball creats per a desenvolupar el pla d’actuació anual de la
Xarxa Vives d’Universitats (en endavant XVU), d’acord amb la coordinació de la
Comissió Permanent.
Són de caràcter específic i se centren a dur a terme les accions previstes en el
marc d’un àmbit d’actuació (relacions institucionals, informació i divulgació del
coneixement, llengua, cultura o relacions internacionals) o a desenvolupar un
projecte concret (formació per a tècnics lingüístics, publicacions pròpies,
projectes de cooperació al desenvolupament...).

La Secretaria Executiva
És l’òrgan de gestió directa de la Xarxa. Té com a funcions principals les de
col·laborar amb el president i els vicepresidents de l’associació en les tasques
d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió
Permanent. També assumeix la gestió administrativa, patrimonial i financera de
l’entitat, gestiona la imatge institucional i la comunicació diària, dóna suport
organitzatiu a les diverses comissions de treball, coordina les tasques d’aquestes
comissions i desenvolupa les activitats dels programes d’actuació.
La Secretaria està integrada per una àrea gerencial administrativa, una àrea de
coordinació d’activitats, una àrea de comunicació i imatge, i una àrea de gestió
de sistemes informàtics.
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MEMBRES 2012
CONSELL GENERAL

Carlos Pérez del Valle
Universitat Abat Oliba CEU

Immaculada Tubella i Casadevall
Universitat Oberta de Catalunya

Manuel Palomar Sanz / Ignacio Jiménez Raneda
Universitat d’Alacant

Fabrice Lorente / Jean Benkhelil
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Daniel Bastida Obiols
Universitat d’Andorra

Antoni Giró Roca
Universitat Politècnica de Catalunya

Ferran Sancho i Pifarré / Ana Ripoll Aracil
Universitat Autònoma de Barcelona

Juan Julià Igual
Universitat Politècnica de València

Dídac Ramírez i Sarrió
Universitat de Barcelona

Josep Joan Moreso Mateos
Universitat Pompeu Fabra

Anna M. Geli de Ciurana
Universitat de Girona

Josep M. Garrell i Guiu / Esther Giménez-Salinas i
Colomer
Universitat Ramon Llull

Montserrat Casas Ametller
Universitat de les Illes Balears

Francesc Xavier Grau Vidal
Universitat Rovira i Virgili

Pere Alavedra Ribot
Universitat Internacional de Catalunya

Attilio Mastino
Universitat de Sàsser

Vicent Climent Jordà
Universitat Jaume I

Esteban Morcillo Sánchez
Universitat de València

Roberto Fernández Díaz
Universitat de Lleida

Jordi Montaña Matosas
Universitat de Vic

Jesús Tadeo Pastor Ciurana
Universitat Miguel Hernández d’Elx

PRESIDÈNCIES
1r semestre 2012

2n semestre 2012

Jordi Montaña Matosas
President
Rector de la Universitat de Vic

Jordi Montaña Matosas
President
Rector de la Universitat de Vic

Joan Viñas i Salas
Vicepresident I

Joan Viñas i Salas
Vicepresident I

Vicent Climent Jordà
Vicepresident II
Rector de la Universitat Jaume I

Vicent Climent Jordà
Vicepresident II
Rector de la Universitat Jaume I

Dídac Ramírez i Sarrió
Vicepresident III
Rector de la Universitat de Barcelona

Manuel Palomar Sanz
Vicepresident III
Rector de la Universitat d’Alacant

Antoni Giró Roca
Vicepresident IV
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Jordi Montaña Matosas
Vicepresident IV
Rector de la Universitat de Vic
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COMISSIÓ PERMANENT
Carmen Parra Rodríguez
Universitat Abat Oliba CEU

Llorenç Valverde García / Pep Torn Poch
Universitat Oberta de Catalunya

Carles Cortés Orts / Faraón Llorens Largo
Universitat d’Alacant

Martina Camiade
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Florenci Pla Altisent
Universitat d’Andorra

Elisa Sayrol Clols / Marisol Marqués Calvo
Universitat Politècnica de Catalunya

Manel Sabés Xamaní / Bonaventura Bassegoda Hugas
Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Baptista Peiró López
Universitat Politècnica de València

Pere Quetglas Nicolau
Universitat de Barcelona

Daniel Serra de la Figuera
Universitat Pompeu Fabra

Joaquim M. Puigvert Solà
Universitat de Girona

Josep Mª Garrell i Guiu
Universitat Ramon Llull

Aina Patrícia Trapero Llobera
Universitat de les Illes Balears

Encarnació Ricart Martí
Universitat Rovira i Virgili

Josep Corcó Juvinyà / Antonio Gómez-Reino Isalt /
Raquel Iriso Calle / Jaume Armengou Orús
Universitat Internacional de Catalunya

Laura Manca
Universitat de Sàsser

Inmaculada Fortanet Gómez / Wenceslao Rambla Zaragozá
Universitat Jaume I

Isabel Vázquez Navarro
Universitat de València

Joan Biscarri Gassió
Universitat de Lleida

M. Carme Sanmartí i Roset
Universitat de Vic

Fernando Borrás Rocher
Universitat Miguel Hernández d’Elx

COORDINACIÓ TÈCNICA D’ENLLAÇ
Patrícia Callejo Parrado
Universitat Abat Oliba CEU

Maria Taulats Pahissa
Universitat Oberta de Catalunya

Josep Vicent Forcadell Saport
Universitat d’Alacant

Martina Camiade
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Meritxell Sinfreu Gaarre
Universitat d’Andorra

Empar Escoin Carceller
Universitat Politècnica de Catalunya

Teresa Formatger Nin
Universitat Autònoma de Barcelona

Pendent de nomenament
Universitat Politècnica de València

Xavier Lacasta de Rosselló
Universitat de Barcelona

Núria Palau Saez
Universitat Pompeu Fabra

Pendent de nomenament
Universitat de Girona

Carol Pérez Alarcón
Universitat Ramon Llull

Yasmina Arnaiz Igarza
Universitat de les Illes Balears

Josepa Garreta Girona
Universitat Rovira i Virgili

Elena Castellarnau Izquierdo
Universitat Internacional de Catalunya

Iban Leon Llop
Universitat de Sàsser

Fernando Vilar Moreno
Universitat Jaume I

Alfons Esteve i Gómez
Universitat de València

Xavier Moncayo Biosca / Roser Xandri Calafell
Universitat de Lleida

Montse Simon Ferran
Universitat de Vic

Josep Pérez i Tomàs
Universitat Miguel Hernández d’Elx
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SECRETARIA EXECUTIVA
Ignasi Casadesús i Olucha
Secretari executiu

Jordi Costa Riera
Coordinador tècnic de cooperació internacional
Punt de suport a Catalunya

M. Teresa Albero Francés
Cap de projectes

Ximo Górriz Plumed
Director de comunicació

Isabel Salvador Roig
Coordinadora tècnica d’activitats

Sofía Cabedo Sanz
Cap d’administració

Shaila Andrés Ribes
Tècnica d’activitats i comunicació

Lucía Jarabo Izquierdo
Auxiliar d’administració

Tania Julián Valls / Maria Quiles Ruiz
Tècnica d’activitats

Emilio Bueso Aparici
Cap d’informàtica

GRUP DE TREBALL INSTITUT RAMON LLULL
Aina Patrícia Trapero Llobera
Universitat de les Illes Balears

Encarnació Ricart Martí
Universitat Rovira i Virgili

Ignasi Casadesús i Olucha
Xarxa Vives d’Universitats

GRUP DE TREBALL INSTITUT RAMON MUNTANER
Joan Biscarri Gassió
Universitat de Lleida

Encarnació Ricart Martí
Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE TREBALL D’ESTUDIS DE FILOLOGIA CATALANA
Albert Soler Llopart
Coordinació
Universitat de Barcelona
Carles Segura Llopes / Joan Borja i Sanz
Universitat d’Alacant

Núria Perpinyà i Filella
Universitat de Lleida

Anna Esteve Guillén / Sandra Montserrat Buendia
Universitat d’Alacant

Jordi Malé Pegueroles
Universitat de Lleida

Francesc Xavier Villalba Nicolás
Universitat Autònoma de Barcelona

Salvador Climent Roca
Universitat Oberta de Catalunya

Pep Valsalobre Palacios
Universitat de Girona

Jordi Ginebra Serrabou
Universitat Rovira i Virgili

Joan Antoni Mesquida Cantallops
Universitat de les Illes Balears

Ramon Xavier Roselló Ivars
Universitat de València

Jaume Guiscafrè Danús
Universitat de les Illes Balears

M. Carme Bernal i Creus
Universitat de Vic

Xarxa Vives d’Universitats
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GRUP DE TREBALL GRUPS DE RECERCA DE PREMSA DE PROXIMITAT
Andreu Casero Ripollés
Universitat Jaume I

Josep Lluís Micó
Universitat Ramon Llull

GRUP DE TREBALL DE CULTURA + COMUNICACIÓ A LA XARXA
Faust Ripoll Doménech / Carles Cortés Orts
Universitat d’Alacant

Joaquim Maria Puigvert Solà
Universitat de Girona

Héctor Rubio Marin
Universitat d’Alacant

Bàrbara Obrador Roselló
Universitat de les Illes Balears

GRUP DE TREBALL CULTURA + FORMACIÓ A LA XARXA
Miriam Duran Farre / Narcís Aguiló Vendrell
Universitat Internacional de Catalunya

Albert López Monfort
Universitat Jaume I

CONSELL DE DIRECCIÓ CULTUR PRO
Joaquim Pèlach Busom
Universitat de Girona

Martina Camiade
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Marta Giné Janer
Universitat de Lleida

Ignasi Casadesús i Olucha
Xarxa Vives d’Universitats

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
Joan Viñas i Salas
Presidència
Mar Opisso Coll
Universitat Abat Oliba CEU

John Zvereff
Universitat Oberta de Catalunya

Juan Llopis Taverner / Begoña San Miguel del Hoyo
Universitat d’Alacant

Martina Camiade
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Miquel Nicolau i Vila
Universitat d’Andorra

Helena Martínez Piñeiro
Universitat Politècnica de Catalunya

Sílvia Carrasco Pons / Mercedes Unzeta López
Universitat Autònoma de Barcelona

Juan Miguel Martínez Rubio
Universitat Politècnica de València

Carles Carreras Verdaguer
Universitat de Barcelona

Josep Ferrer Riba
Universitat Pompeu Fabra

Maria Lluïsa Pérez Cabani
Universitat de Girona

Anna Berga Timoneda
Universitat Ramon Llull

Natividad Juaneda Sampol
Universitat de les Illes Balears

Anna Ardèvol Grau
Universitat Rovira i Virgili

Matthew Kwiatkowski Boruch
Universitat Internacional de Catalunya

Giovanni Lobrano
Universitat de Sàsser

Gracia Bruscas Bellido / Ana Fernández Guerra
Universitat Jaume I

Olga Gil Medrano
Universitat de València

Astrid Ballesta Remy
Universitat de Lleida

Joan Masnou i Suriñach
Universitat de Vic

Manuel Miguel Jordán Vidal
Universitat Miguel Hernández d’Elx
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GRUP DE TREBALL COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Joan Fuster Garcia
Coordinació
Universitat Rovira i Virgili
Carmen Parra Rodríguez
Universitat Abat Oliba CEU

Fernando Bornay Llinares
Universitat Miguel Hernández d’Elx

M. Reyes González Ramírez / Juan Carlos Ramos
Ferrándiz
Universitat d’Alacant

Eduard Vinyamata Camp
Universitat Oberta de Catalunya

Pendent de nomenament
Universitat d’Andorra

Jean Louis Olive
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Jordi Prat Fernández / Begoña Navarrete Sánchez
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Ortega Roig
Universitat Politècnica de Catalunya

Xavier López Arnabat
Universitat de Barcelona

Manuel J. Ramírez Blanco
Universitat Politècnica de València

Rosa M. Terradellas Piferrer
Universitat de Girona

Emma Rodero Antón
Universitat Pompeu Fabra

Berta Artigas Lelong
Universitat de les Illes Balears

Rosario Pastor Zegarra
Universitat Ramon Llull

Andrea Rodríguez Prat / Narcís Aguiló Vendrell
Universitat Internacional de Catalunya

Fiamma Lussana
Universitat de Sàsser

David Joan Marí García / Inmaculada Fortanet Gómez
Universitat Jaume I

Guillermo Palao Moreno
Universitat de València

Albert Roca Àlvarez
Universitat de Lleida

Gina Morcillo i Mercader
Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL PROJECTE DE COOPERACIÓ A MOÇAMBIC
Agustí Pérez Foguet
Coordinació
Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Prat Fernández / Begoña Navarrete Sánchez
Universitat Autònoma de Barcelona

Manuel J. Ramírez Blanco
Universitat Politècnica de València

Xavier López Arnabat
Universitat de Barcelona

Rosario Pastor Zegarra
Universitat Ramon Llull

Rosa M. Terradellas i Piferrer
Universitat de Girona

Joan Fuster Garcia
Universitat Rovira i Virgili

Àngels Sendra i Ferrer
Universitat de Lleida

Guillermo Palao Moreno
Universitat de València

Josep Casanovas Garcia / Daniel López Codina
Universitat Politècnica de Catalunya

Xarxa Vives d’Universitats
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COMISSIÓ DE LLENGUA
Carles Cortés / Faraón Llorens Largo
Presidència
Universitat d’Alacant
Núria Gómez Llauger
Universitat Abat Oliba CEU

Immaculada Sánchez i Sáiz
Universitat Oberta de Catalunya

Josep Vicent Forcadell Saport
Universitat d’Alacant

Alà Baylac
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Florenci Pla Altisent
Universitat d’Andorra

Marta de Blas Abante
Universitat Politècnica de Catalunya

Marta Estella i Clota
Universitat Autònoma de Barcelona

Sergi Linares Terán
Universitat Politècnica de València

Conxa Planas Planas
Universitat de Barcelona

Mireia Calm Novellas
Universitat Pompeu Fabra

Andreu Pulido Bazaga
Universitat de Girona

Sílvia Coll-Vinent Puig
Universitat Ramon Llull

Rosa Calafat Vila
Universitat de les Illes Balears

Jordi de Bofarull i Bertran
Universitat Rovira i Virgili

Marta Juanhuix Piqueras
Universitat Internacional de Catalunya

Elena Landone
Universitat de Sàsser

Bartomeu Prior Romero
Universitat Jaume I

Rafael Castelló Cogollos / Josep V. Boira Maiques
Universitat de València

Marta Giné Janer
Universitat de Lleida

Oriol Portell Torres
Universitat de Vic

Josep Pérez i Tomàs
Universitat Miguel Hernández d’Elx

GRUP DE TREBALL TERMINOLOGIA I NOMENCLATURA
Marta de Blas Abante
Coordinació
Universitat Politècnica de Catalunya
Marta Estella Clota
Universitat Autònoma de Barcelona

Bartomeu Prior Romero
Universitat Jaume I

Francesc Galera Porta
Universitat Autònoma de Barcelona

Ester Tolos Cuartiella
Universitat Jaume I

Lluc Potrony Julià
Universitat Autònoma de Barcelona

Sílvia Llovera Duran
Universitat Politècnica de Catalunya

Conxa Planas Planas
Universitat de Barcelona

Alan Lounds Jones
Universitat Politècnica de Catalunya

Àngels Egea Puigventós
Universitat de Barcelona

Sergi Linares Terán
Universitat Politècnica de València

Magdalena Ramon Andreu
Universitat de les Illes Balears

Francesc Esteve i Gómez
Universitat de València

Xarxa Vives d’Universitats
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GRUP DE TREBALL D’APRENENTATGE
Héctor Gonzálvez Escolano
Universitat d’Alacant

Bartomeu Prior Romero
Universitat Jaume I

Marta Estella Clota
Universitat Autònoma de Barcelona

Rubén Trenzano Juan
Universitat de València

Francisca Latorre Sánchez / Rosa Calafat
Universitat de les Illes Balears

Oriol Portell Torres
Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL DE QUALITAT LINGÜÍSTICA
Conxa Planas Planas
Coordinació
Universitat de Barcelona

Secció d’anglès
David Owen
Universitat Autònoma de Barcelona

David Cullen
Universitat Oberta de Catalunya

Marta Juncadella Fortuny
Universitat de Barcelona

Luci Vazquez Lithgow
Universitat Politècnica de Catalunya

Barnaby Noone
Universitat de Barcelona

John Bates
Universitat Rovira i Virgili

Peter Redmond
Universitat de Girona

Graeme Berman
Universitat de València

Mhairi Bain
Universitat Internacional de Catalunya

Richard Samson
Universitat de Vic

Javier Herrero Vicente
Universitat Jaume I

Secció de català
Francesc Galera Porta
Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Giner Roig
Universitat Politècnica de Catalunya

Marta Juncadella Fortuny
Universitat de Barcelona

Alan Lounds
Universitat Politècnica de Catalunya

Anna Grau Pares
Universitat de Barcelona

Ferran Fabregat i Cosme
Universitat de València

Míriam Salvatierra Mallarach
Universitat de Girona

GRUP DE TREBALL DE DINAMITZACIÓ
Oriol Portell Torres
Coordinació
Universitat de Vic
Universitat de les Illes Balears

Xarxa Vives d’Universitats

Universitat de València
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
Joan Viñas i Salas
Presidència
Josep Ochoa Monzó / José Ángel Silva Reus
Universitat d’Alacant

Esther Sitges Maciá
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Florenci Pla Altisent
Universitat d’Andorra

Xavier Colom Fajula
Universitat Politècnica de Catalunya

Pere Quetglas Nicolau
Universitat de Barcelona

Joan Baptista Peiró López
Universitat Politècnica de València

Guillem Balboa Buika
Universitat de les Illes Balears

Maria Bargalló Escrivà
Universitat Rovira i Virgili

Antonio Gómez-Reino Isalt / Raquel Iriso Calle
Universitat Internacional de Catalunya

Sílvia Barona Vilar
Universitat de València

Joan Biscarri Gassió
Universitat de Lleida

M. Carme Sanmartí i Roset
Universitat de Vic

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA BUC
Joan Vives i Riera
Universitat de les Illes Balears

Josep Terradellas i Cirera
Universitat de Vic

Joan Baptista Peiró López
Universitat Politècnica de València

Montserrat Ayats i Coromina
Universitat de Vic

Marc Permanyer Gausà
Universitat Pompeu Fabra

Ximo Górriz Plumed
Xarxa Vives d’Universitats

Carles Targa i Tudón
Universitat Ramon Llull

M. Teresa Albero Francés
Xarxa Vives d’Universitats

Jaume Llambrich Brull
Universitat Rovira i Virgili

Ignasi Casasadesús i Olucha
Xarxa Vives d’Universitats

Maite Simón Méndez
Universitat de València

GRUP DE TREBALL DE PUBLICACIONS
Meritxell Anton Maynadé
Coordinació
Universitat de Barcelona
Javier Barraycoa Martínez
Universitat Abat Oliba CEU

Lluís Pastor Pérez
Universitat Oberta de Catalunya

Josep Ramon Giner Mallol
Universitat d’Alacant

Nicolas Marty
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Univers Bertrana Díaz
Universitat d’Andorra

Jordi Prats Prat
Universitat Politècnica de Catalunya

Joan Carles Marset Caus
Universitat Autònoma de Barcelona

Consuelo Lario Marín
Universitat Politècnica de València

Francesc Ten Costa
Universitat de Girona

Marc Boldú i Botam
Universitat Pompeu Fabra

Joan Muñoz Gomila
Universitat de les Illes Balears

Carles Targa i Tudón
Universitat Ramon Llull

Javier Quintano Ruiz
Universitat Internacional de Catalunya

Jaume Llambrich Brull
Universitat Rovira i Virgili

M. Carme Pinyana i Garí
Universitat Jaume I

Marco Rendeli
Universitat de Sàsser

Xavier de Castro Fresnadillo
Universitat de Lleida

Josep Lluís Canet Vallés
Universitat de València

Esther Sitges Maciá
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Montserrat Ayats i Coromina
Universitat de Vic

Xarxa Vives d’Universitats
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GRUP DE TREBALL D’UNIVERSITATS D’ESTIU
Carme Vall de Porcioles /Borja Molas Gavira
Coordinació
Universitat Internacional de Catalunya
Bàrbara Obrador Rosselló
Coordinació
Universitat de les Illes Balears
Carmen Parra Rodríguez
Universitat Abat Oliba CEU

Pilar Ficapal Cusí
Universitat Oberta de Catalunya

Carmen Marimón Llorca / Josefina Bueno Alonso
Universitat d’Alacant

Anne Marie Bellegarde
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Florenci Pla Altisent
Universitat d’Andorra

Frederic Vilà Martí / Enric Trullols Farreny
Universitat Politècnica de Catalunya

Josep M. Tatjer Montaña
Universitat Autònoma de Barcelona

Pendent de nomenament
Universitat Politècnica de València

Sergi Martínez Rigol
Universitat de Barcelona

Pere Gifra Adroher
Universitat Pompeu Fabra

Joan Saurina Canals
Universitat de Girona

Dolors Armadàs Font
Universitat Ramon Llull

Borja Molas Gavira / Guillermo Martínez González
Universitat Internacional de Catalunya

Mª Cinta Olivé i Conde
Universitat Rovira i Virgili

Natividad Alcañiz Gascó
Universitat Jaume I

Giovannii Maciocco
Universitat de Sàsser

Eva Martín Fuentes
Universitat de Lleida

Josep Montesinos Martínez / Joan del Alcázar Garrido
Universitat de València

Esther Sitges Maciá
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Joan Masnou Suriñach
Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL DE COMUNICACIÓ
Pendent de nomenament
Coordinació
Helena Gómez Puig
Universitat Abat Oliba CEU

Eric Hauck
Universitat Oberta de Catalunya

Maria Martín Arévalo / M. Rosa García Mirasierras
Universitat d’Alacant

Aline Savarèse
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Univers Bertrana Díaz
Universitat d’Andorra

Ana Rosa Cánovas Pérez
Universitat Politècnica de Catalunya

Esther Crespo Romeo
Universitat Autònoma de Barcelona

Pendent de nomenament
Universitat Politècnica de València

M. Helena Gaya Sopena
Universitat de Barcelona

Marc Permanyer Gausa
Universitat Pompeu Fabra

Olímpia Trias Pilsa
Universitat de Girona

Carles Targa i Tudón
Universitat Ramon Llull

Guillem Balboa Buika
Universitat de les Illes Balears

Ignasi Soler Seras / Josep M. Arias Giménez
Universitat Rovira i Virgili

Antonio Gómez-Reino Isalt / Raquel Iriso Calle
Universitat Internacional de Catalunya

Elisabetta Cioni
Universitat de Sàsser

M. Carmen Aparisi Fenollosa
Universitat Jaume I

Francesc Josep Bayarri Moreno
Universitat de València

Leo Badia Morera
Universitat de Lleida

Anna Fàbregas Badia
Universitat de Vic

Esther Sitges Maciá
Universitat Miguel Hernández d’Elx
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GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT
Mª Rosa Esteve Bueno
Coordinació
Universitat de Barcelona
Mar Opisso Coll
Universitat Abat Oliba CEU

Maggie Alonso Hernández / Maria Taulats Pahissa
Universitat Oberta de Catalunya

José Ramón Belda Medina / Sílvia Julia Caporale Bizzini
Universitat d’Alacant

Sylviane Pairet
Universitat de Perpinyà Via Domitia

Florenci Pla Altisent
Universitat d’Andorra

Pendent de nomenament
Universitat Politècnica de Catalunya

Marta Vilalta Casals
Universitat Autònoma de Barcelona

Eduardo Vicens Salort
Universitat Politècnica de València

Laura Ripoll Martínez
Universitat de Girona

Sara López Selga
Universitat Pompeu Fabra

Yasmina Arnaiz Igarza
Universitat de les Illes Balears

Àngels Cabau Ferreres
Universitat Ramon Llull

Núria Rovira Campos / Narcís Aguiló Vendrell
Universitat Internacional de Catalunya

Mar Figueras Moreno
Universitat Rovira i Virgili

Inmaculada Fortanet Gómez
Universitat Jaume I

Pier Luigi Fiori
Universitat de Sàsser

Joan Biscarri Gassió
Universitat de Lleida

Alfredo Rosado Muñoz / Ángel Ortí Lahoz
Universitat de València

Manuel Miguel Jordán Vidal
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Mercè Prat i Trapé
Universitat de Vic

Xarxa Vives d’Universitats
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REUNIONS 2012
Data

Activitat

Lloc

9 de gener

Reunió de la Comissió d’Organització de la I Trobada d’universitats
hispano-algeriana

Madrid

11 de gener

III Congrés Obert i Virtual «Castelló 2020»

Universitat Jaume I

12 de gener

GT Cooperació al Desenvolupament

Universitat de Lleida

13 de gener

Sessió de treball GT Aprenentatge, GT EILC i GT PEL

Universitat de Barcelona

16 de gener

Consell de Direcció del Cultur Pro

Universitat
Domitia

Gener-febrer

Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) de català

UAB, UdG, UIC, UPC, URL, UV

25 de gener

Reunió de la Comissió d’Organització de la I Trobada d’universitats
hispano-algeriana

Universitat d’Alacant

31 de gener

Reunió amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Barcelona

31 de gener

GT PCI Moçambic

Universitat de Barcelona

1-4 febrer

Expolangues

París

11 de gener

Comissió Permanent

Universitat Jaume I

10 de febrer

Comissió Delegada

Castelló

14 de febrer

Reunió GT Universitats d’Estiu

Gandia

21 de febrer

Reunió CEDRO

Castelló

28 de febrer

Consell General

Universitat Jaume I

28 de febrer

Fòrum Vives «Les universitats de l’arc mediterrani. El temps de les
aliances»

Universitat Jaume I

8 de març

Reunió amb l’Institut Ramon Llull

Barcelona

8 de març

Reunió amb el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Barcelona

8 de març

Reunió de capitans de la VIII LDU

Universitat de Vic

8 de març

Reunió de jutges de la VIII LDU

Universitat de Vic

14 de març

Reunió amb el FC Barcelona

Barcelona

14 de març

Reunió amb l’Institut d’Estudis Catalans

Barcelona

18-31 de març

Visita de la delegació de la UniZambeze

Universitats de la XVU

19 de març

Presentació del Diccionari de neurociència

Barcelona

21 de març

Reunió amb l’OAPEE

Madrid

21-23 de març

Assemblea EUA

Warwick, Regne Unit

22 de març

Presentació del Catalanitzador per a Windows

Barcelona

26 de març

Reunió amb l’Institut Ramon Llull i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Castelló

30 de març

Reunió GT Universitats d’Estiu

Universitat Abat Oliba

12 d’abril

Jornades sobre Gestió de la Informació Científica de l’IEC

Barcelona

12 d’abril

Reunió amb el director general de Promoció Cultural

Barcelona

16-20 d’abril

VIII Lliga de Debat Universitari

Universitat de Vic

17 d’abril

Reunió del president amb l’Institut Ramon Llull

Barcelona

23 i 24 d’abril

I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats

Universitat d’Alacant

26 d’abril

Presentació del Catalanitzador per a Windows

Universitat d’Alacant

26 d’abril al 6 de maig

43a Fira del Llibre de València

València

27 d’abril

Publicació de la Guia de cursos d’estiu

5 de maig

Lliurament dels Premis Pompeu Fabra

Barcelona

10 de maig

Reunió amb l’Institut del Teatre

Barcelona

14 de maig

Circuit de Ciència: «Alacant i les infraestructures ferroviàries europees»

Alacant

15 de maig

Circuit de Ciència: «Professionals i nouvinguts: claus per a una bona
comunicació sobre salut»

Vic

Xarxa Vives d’Universitats
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Via

17 de maig

Reunió amb l’Institut Ramon Llull i la Universitat de Barcelona per l’acte
d’inauguració de curs

Universitat de Barcelona

17 de maig

Reunió amb la Universitat Catalana d’Estiu

Vic

17 de maig

Reunió amb l’Euroinstitut Català Transfronterer

Universitat de Vic

23 de maig

Signatura de conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans

Barcelona

25 de maig

Roda de Premsa Guia de Cursos d’Estiu

Universitat de Vic

30 de maig

GT PCI Moçambic

Universitat de Lleida

11 de juny

Consell Institut Franco-Català Transfronterer

Perpinyà

11 de juny

Presentació del Catalanitzador per a Windows

Universitat d’Andorra

13 de juny

Consell de Direcció i Junta Rectora del IRL

Barcelona

15 de juny

Comissió Permanent

Universitat de Vic

21 de juny

Consell de Direcció CULTUR PRO

Universitat de Girona

27 de juny

GT temporal de Reconeixement Acadèmic

Universitat Internacional de
Catalunya

27 i 28 de juny

Jornades Erasmus de l’OAPEE: Presentació de la XVU com a exemple de
bones pràctiques en la gestió dels cursos EILC

Universitat de Valladolid

3 de juliol

Reunió preparatòria per a l'acció «Associacions europees en l’àmbit de
l’esport»

Universitat de Perpinyà Via
Domitia

4 de juliol

GT de Publicacions

Universitat de Vic

5 de juliol

Reunió amb el director del Programa d’Aprenentatge Permanent de la
Comissió Europea

Brussel·les

6 de juliol

V Trobada de síndics, defensors i mediadors universitaris de la Xarxa
Vives

Universitat de Girona

12 de juliol

Comissió Delegada

Vic

13 de juliol

Consell General

Universitat de Vic

13 de juliol

Signatura de conveni amb la Diputació de Barcelona

Universitat de Vic

13 de juliol

Acte de cloenda del curs acadèmic 2011-2012 de les universitats de la
XVU

Universitat de Vic

27 de juliol

Reunió amb el rector de l’UniZambeze

UniZambeze (Moçambic)

24 d’agost

Cloenda de la Universitat Catalana d’Estiu

Prada de Conflent

Agost-setembre

Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) de
Català. Període d’estiu

UA, UB, UIB, UdL, UPC, UPV, UPF,
URV, UV i UVic

13-14 de setembre

Jornada «Aprenentatge de la llengua del veí i immersió lingüística»
(CULTUR PRO)

Perpinyà

21 de setembre

GT d’Estudis de Filologia Catalana

Universitat de Vic

25 de setembre

Consell de Direcció CULTUR PRO

Universitat de Girona

28 de setembre

Fòrum Vives «La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives:
situació actual i reptes de futur»

Universitat de Barcelona

28 de setembre

Acte d’inauguració del curs 2012-2013 dels estudis catalans a les
universitats de l’exterior

Universitat de Barcelona

Setembre-octubre

Cursos de Qualificació Complementària

Universitat
Universitat
Universitat
Universitat
Universitat

3 d’octubre

Fòrum Vives: «Les aliances del coneixement: cooperació universitatempresa»

Cercle d’Economia (Barcelona)

4 d’octubre

Reunió amb l’associació d’empresaris FemCAT

Vic

18 d’octubre

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2012-2013 a la Universitat
d’Andorra

Universitat d’Andorra

18 d’octubre

Signatura d’un conveni marc amb el Govern d’Andorra

Andorra

19-21 d’octubre

III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma
estranger

Vinaròs i Morella

7 de novembre

Comissió de Llengua

Universitat Politècnica de València

Xarxa Vives d’Universitats
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7 de novembre

GT projecte PAP

Universitat Politècnica de València

8-9 de novembre

Conferència anual de l'Associació Europea de Regions Transfrontereres
«Mobilitat en el mercat laboral transfronterer: experiències, problemes i
reptes»

Berlín

9-11 de novembre

XII Trobada del voluntariat lingüístic universitari

Vilafermosa (Alt Millars)

9 de novembre

Reunió amb vicerectors de la Universitat de Sàsser

Universitat de Sàsser

9 de novembre

Acte d’inauguració del 451é curs acadèmic de la Universitat de Sàsser

Universitat de Sàsser

16 de novembre

VIII Jornada científica REALITER

Milà

19 de novembre

Reunió tècnica amb l’Institut Ramon Llull i l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua

Barcelona

20 de novembre

Acte de commemoració del vuitantè aniversari de les Normes de
Castelló

IEC (Barcelona)

21 de novembre

GT de Mobilitat

Universitat Jaume I

30 de novembre

Comissió Permanent

Universitat de Vic

12 de desembre

Junta Rectora del IRL

Barcelona

Xarxa Vives d’Universitats
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3
ACTUACIÓ
L

a Xarxa Vives desenvolupa la seua tasca en el marc de 6 àmbits d’actuació fonamentals, sota
la coordinació dels òrgans de govern i de les comissions de treball corresponents. En les
pàgines següents es troba la relació d’activitats dutes a terme l’any 2012, estructurades pels
àmbits de treball que es detallen a continuació:

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

RELACIONS
INSTITUCIONALS

Relacions interuniversitàries i amb les
administracions públiques, empreses i
institucions per tal de desenvolupar projectes
conjunts. Gestionades directament pel Consell
General i la Comissió Permanent.

INFORMACIÓ I
DIVULGACIÓ DEL
CONEIXEMENT

Divulgació del coneixement científic; informació
sobre l’activitat universitària; promoció dels
serveis universitaris de la Xarxa.

LLENGUA

Promoció de l’ús de la llengua pròpia i comuna
dels territoris de les universitats membres de la
Xarxa; formació i intercanvi del coneixement
lingüístic; coordinació i gestió de serveis
d’assessorament lingüístic.

CULTURA

Organització i gestió d’activitats culturals
conjuntes; coordinació i intercanvi d’experiències
dels serveis socials i culturals de les universitats
de la Xarxa.

DESENVOLUPAMENT
ACADÈMIC:
DOCÈNCIA I
RECERCA

RELACIONS
INTERNACIONALS

Xarxa Vives d’Universitats

Coordinació i gestió de les relacions
interuniversitàries en matèria de docència i de
recerca; activitats de formació; gestió de
programes d’ajuts a la mobilitat.

Projectes de solidaritat i cooperació
internacional; promoció internacional de l’oferta
conjunta dels serveis universitaris, principalment
la formació i la recerca; relacions amb
universitats i xarxes universitàries d’altres estats;
participació en fòrums internacionals.
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1. RELACIONS INSTITUCIONALS
1. Fòrum Vives «Les universitats de l’arc mediterrani. El temps de les
aliances»
El 28 de febrer va tenir lloc a la Universitat Jaume I el Fòrum Vives «Les universitats de l’arc
mediterrani. El temps de les aliances». El fòrum es va poder seguir en directe al portal de l’UJI i va
permetre l’aportació per part dels internautes a Twitter, a través de l’etiqueta #fòrumvives.
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va obrir la jornada
en la que també van participar Francesc Michavila, rector honorari de l’UJI i director de la Càtedra
Unesco de Gestió i Política Universitària; Jaume Pagès, conseller delegat d’Universia; Pau Caparrós,
director d’Estudis i Projectes de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa; Francisco Pérez,
director d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i catedràtic
d’Anàlisi Econòmica a la Universitat de València; Martí March, catedràtic de Sociologia de l’Educació
i Pedagogia Social de la Universitat de les Illes Balears, i Roland Morancho, delegat de la Recerca i
de la Tecnologia de Migdia-Pirineus. Durant la jornada, es va comptar també amb la participació
dels membres del Consell General de la Xarxa Vives i de representants del món acadèmic, polític,
social i empresarial.

2. Reunió amb el FC Barcelona
El 14 de març, el president del FC Barcelona, Sandro Rosell, i membres de la Junta Directiva van
rebre en el Camp Nou els rectors de les universitats de la Xarxa Vives. La recepció institucional, a
més d’enfortir els lligams entre el club i la comunitat universitària, va tenir com a objectiu estudiar
la viabilitat d’un futur projecte universitari en l’àmbit esportiu que portaria el nom del Barça.

3. Presentació del diccionari de neurociència
El 19 de març va tenir lloc, a l’Auditori de la Pedrera (Barcelona), l’acte de presentació del
Diccionari de neurociència per part del Centre de Terminologia Termcat. A l’acte van participar
Salvador Garcia, director de l’Àrea de Coneixement, Educació i Recerca de l’Obra Social de
CatalunyaCaixa; Rosa Colomer, directora del TERMCAT; Josep Reig i Xavier Navarro, coordinadors
científics de l’obra; Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya; Xavier Solà, secretari general del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la
Universitat de Vic.
El diccionari, que recull més de 2.000 denominacions catalanes, va ser elaborat per un equip
d’experts de diverses universitats, entre els quals destaquen Antoni Valero, autor principal, i Xavier
Navarro i Josep Reig, autors especialistes i coordinadors científics de l’obra. El Termcat va assumir
la direcció global del projecte, amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats i el suport de
l’Obra Social de CatalunyaCaixa i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

4. Participació a la conferència anual de l’Associació Europea d’Universitats
El vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats, Joan Viñas i Salas va participar a la conferència
anual de l’Associació Europea d’Universitats (European University Association – EUA), que va tenir
lloc els dies 22 i 23 de març a la Universitat de Warwick (Regne Unit).
La conferència anual de l’EUA va reunir els líders universitaris, investigadors, estudiants,
responsables polítics i altres parts interessades, per discutir els desafiaments relacionats amb la
sostenibilitat de les institucions europees d’educació superior.

Xarxa Vives d’Universitats
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5. Participació a la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats
La Universitat d’Alacant va acollir durant els dies 23 i 24 d’abril la I Trobada Hispano-Algeriana
d’Universitats, que va reunir a rectors, vicerectors i altres membres d’universitats espanyoles i
algerianes, així com representants del món empresarial i productiu. La trobada va suposar la
cloenda del Programa Algèria Universitats, desenvolupat des de 2007 per la Xarxa Vives i la
Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.
La I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats va ser organitzada per la Conferència de Rectors de
les Universitats Espanyoles (CRUE), el Ministeri d’Educació Superior i Recerca Científica d’Algèria, la
Xarxa Vives d’Universitats i l’AECID, amb la col·laboració de Casa Mediterráneo i de la Universitat
d’Alacant.

6. Lliurament dels Premis Pompeu Fabra
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, va participar en l’acte
de lliurament dels premis Pompeu Fabra 2012 que va tenir lloc el dia 5 de maig al Petit Palau del
Palau de la Música. En aquest acte acte es va fer també la cloenda de l’Any de la Paraula Viva,
centenari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Els premiats
següents:
o
o
o
o
o
o

en la quarta edició dels premis Pompeu Fabra, corresponents a l’any 2012, van ser els
En
En
En
En
En
En

la
la
la
la
la
la

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

de comunicació i noves tecnologies, l’Associació Amical Viquipèdia.
de l'àmbit socioeconòmic, l’empresa Taurus.
de projecció i difusió de la llengua catalana, Paul Preston.
trajectòria professional, científica o cívica, Joan Veny i Clar.
incorporació a la comunitat lingüística catalana, Pius Alibek Hermez.
de voluntariat lingüístic, l’Hospital Sant Jaume d’Olot.

7. Roda de premsa de la Guia de cursos d’estiu
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, va presentar el 25 de
maig la Guia de cursos d’estiu 2012 de la regió Vives. La Guia va incloure 671 cursos impulsats des
de 27 marcs organitzatius, 559 dels cursos es van repartir entre 78 localitats arreu dels territoris de
parla catalana (5 més que l’any 2011) i altres 112 cursos es van realitzar a distància.

8. Reunió amb el director responsable del Programa d’Aprenentatge
Permanent de la Comissió Europea a Brusel·les
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña; el vicepresident I de
la Xarxa Vives, Joan Viñas i el secretari executiu, Ignasi Casadesús, es van reunir el 5 de juliol a
Brusel·les amb Jordi Curell, director responsable del Programa d’Aprenentatge Permanent de la
Comissió Europea. L’objecte de la reunió fou presentar la Xarxa Vives com a regió universitària
euromediterrània, l’experiència conjunta de les universitats en projectes europeus i valorar la
preparació d’un projecte en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent 2013-2020 de la UE,
basada en mobilitat, formació, ocupació i internacionalització.

9. Fòrum Vives «Trobada de síndics, defensors i mediadors universitaris de la
Xarxa Vives»
El dia 6 de juliol, la Universitat de Girona va acollir la V Trobada de síndics, defensors i mediadors
de la Xarxa Vives, que va comptar amb la participació de representants de 12 universitats de la
regió Vives.
A l’acte de cloenda van participar Jordi Montaña, president de la XVU i rector de la Universitat de
Vic; Martí Casadesús, vicerector de Planificació i Qualitat de la Universitat de Girona i el síndic de
greuges de la Universitat de Girona, Joan Miró.
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10. Acte de cloenda del curs acadèmic 2011-2012 de les universitats de la XVU
El 13 de juliol la Universitat de Vic va acollir l’acte de cloenda del curs 2011-2012 a les universitats
de la Xarxa Vives, acte que es va realitzar per primera vegada. En el marc d’aquest acte, es va
oferir un homenatge universitari a la professora Maria Antònia Canals i Tolosa i al promotor cultural
i editor Eliseu Climent. La rectora de la Universitat de Girona, Ana Maria Geli, i l’expresident de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, van llegir respectivament la laudatio de Canals i de
Climent.
A més, durant l’acte, es van lliurar els premis de comunicació científica Joan Lluís Vives,
corresponents a la tretzena edició de la convocatòria. L’acte es va poder seguir en directe des
de www.vives.org.

11. Cloenda de la Universitat Catalana d’Estiu
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, va participar el 23
d’agost en l’acte de cloenda de les sessions de la XLIV edició de la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE), que va tenir lloc a Prada de Conflent (Catalunya Nord). A la sessió de cloenda de l’UCE es va
lliurar el premi Canigó a l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall. A banda
dels premiats, van compartir taula amb el president de la Xarxa el portaveu del Govern i secretari
general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs; el president de l’UCE,
Jordi Sales; el catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, Antoni Castells; la
directora del Museu de Cotlliure, Josefina Matamoros i el president de l’Institut d’Estudis Catalans,
Salvador Giner.

12. Fòrum Vives «La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives:
situació actual i reptes de futur»
La Universitat de Barcelona va organitzar el 28 de setembre el Fòrum Vives «La semipresencialitat
en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur». La jornada va comptar amb el
suport de la Xarxa Vives.
A l’acte d’inauguració van participar M. Teresa Anguera, vicerectora de Política Docent i Científica
de la UB; Josep Ribas, subdirector general d’Universitats de la Conselleria d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Montaña, president de la XVU i rector de la
Universitat de Vic.

13. Inauguració del curs acadèmic dels estudis de català a l’exterior
El Paranimf de la Universitat de Barcelona va acollir el 28 de setembre l’acte inaugural del curs
2012 – 2013 dels estudis catalans a les universitats de l’exterior, organitzat per la Xarxa Vives
d’Universitats i l’Institut Ramon Llull, en el seu desè aniversari. L’acte va ser transmès en directe a
través dels portals www.vives.org i www.ub.edu/ubtv (vegeu el vídeo de l’acte).
Brad Epps, professor de la Universitat de Harvard, va llegir la lliçó inaugural, titulada «Solitud a la
ciutat: Víctor Català i Mercè Rodoreda». L’acte va comptar amb la participació del president de la
Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, i del vicepresident III i rector de la UB,
Dídac Ramírez. També hi intervingué Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, a més
d’Andreu Bosch, cap de l’àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i Ignasi
Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives, qui va presentar la memòria del curs 2011-2012
de la XVU.

14. Inauguració del curs acadèmic de la Universitat d’Andorra
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, va participar en l’acte
d’inauguració del curs acadèmic 2012-2013 a la Universitat d’Andorra, que va tenir lloc el 18
d’octubre a l’auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Convidat per la
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Universitat d’Andorra, el president de la Xarxa Vives va impartir la conferència inaugural, titulada La

dimensió de les universitats i la seva internacionalització.

15. Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger
Els dies 19, 20 i 21 d’octubre va tenir lloc a Vinaròs i Morella el III Curs d’introducció a la didàctica
de la llengua com a idioma estranger organitzat per l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives
d’Universitats i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
L’acte inaugural del curs va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Vinaròs i va comptar amb la
participació del director de l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro; el president de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer i el primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia.
A la cloenda van assistir Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella; Andreu Bosch, director de l’Àrea de
Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull; Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats.

16. Fòrum Vives: «Les aliances del coneixement: cooperació universitatempresa»
El Cercle d’Economia de Barcelona va acollir el 3 d’octubre el Fòrum Vives «Les aliances del
coneixement: cooperació universitat-empresa».
A la inauguració van participar Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat
de Vic; Xavier Cambra, secretari general de la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT, i Jordi
Alberich, director general del Cercle d’Economia.
En acabar els parlaments de benvinguda, Toni Moreno, del Servei d’Atenció a l’Estudiantat de la
Universitat de Barcelona, va presentar Jordi Curell, director d’Educació Superior de la Comissió
Europea, qui va realitzar una ponència sobre la iniciativa «Aliances del coneixement» emmarcada
en l’estratègia ET2020 de la Comissió Europea.

17. Inauguració del 451è curs acadèmic de la Universitat de Sàsser
La Universitat de Sàsser va acollir divendres 9 de novembre l’acte inaugural del seu 451è curs
acadèmic, i va comptar amb la intervenció del president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat
de Vic, Jordi Montaña, acompanyat pel vicepresident I de la Xarxa, Joan Viñas. L’acte es va poder
seguir en directe a través de www.uniss.it.
A l’acte van intervenir, entre d’altres, el rector de la Universitat de Sàsser, Attilio Mastino. El
professor Marc Mayer, de la Universitat de Barcelona, va pronunciar la lliçó inaugural sobre
Sardenya al món català.

18. Acte de commemoració del vuitantè aniversari de les Normes de Castelló
El 20 de novembre l’Institut d’Estudis Catalans va organitzar un acte de commemoració del vuitantè
aniversari de les Normes de Castelló, a la seu del IEC a Barcelona. L’acte es va poder seguir en
directe a http://www.iec.cat.
L’acte va comptar amb la participació de Vicent Climent, vicepresident II de la Xarxa i rector de
la Universitat Jaume I; Germà Colón, membre de la Secció Filològica de l’IEC; Joan Francesc Mira,
membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC; Salvador Giner, president de
l’IEC; Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’IEC; Ferran Carbó, director de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana; Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana i Vicent
Pitarch, membre de la Secció Filològica i delegat de l’IEC a Castelló.
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19. III Congrés Obert i Virtual «Castelló 2020»
El president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va
participar l’11 de gener en el III Congrés Obert i Virtual «Castelló 2020» amb la conferència
«Castelló, la Universitat Jaume I i el corredor mediterrani del coneixement».

20. Premi «18 anys fent Xarxa»
La Xarxa Vives d’Universitats va convocar el premi «18 anys fent Xarxa» per a celebrar el 18
aniversari de l’associació d’universitats dels territoris de parla catalana. D’acord amb les bases, es
podia participar a través de Facebook i Twitter, mitjançant missatges sobre els records personals
de participació en activitats de la Xarxa, com veien l’associació els participants o com s’imaginaven
la Xarxa en el futur. Es va poder participar del 29 d’octubre al 30 de novembre de 2012. El premi
es va resoldre per sorteig entre els participants i el guanyador va aconseguir un cap de setmana
amb pensió completa per a dos persones a Morella (els Ports), ciutat on es va signar l’acta de
constitució de la Xarxa el 28 d’octubre de 1994. El premi fou per a Jaume Ruiz i Peiró, valencià de
29 anys.

21. Signatura de conveni de col·laboració amb l’Insitut d’Estudis Catalans
El president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, i el president de la Xarxa Vives
d’Universitats i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, van signar el 23 de maig un conveni
de col·laboració amb la finalitat de contribuir al progrés de la ciència, de la tecnologia i de les
humanitats, a la difusió de la cultura i al desenvolupament de la societat. A l’acte de signatura
també van assistir la vicepresidenta i el secretari general de l’IEC, Mariàngela Vilallonga i Romà
Escalas, així com el vicepresident I de la Xarxa Vives, Joan Viñas, i el president de la Secció
Filològica de l’IEC, Isidor Marí.
El marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i les universitats que formen part de la
Xarxa Vives comprèn la col·laboració en estudis i recerca d’interès comú; la participació de
professors, d’investigadors, i d’estudiants en projectes comuns; l’intercanvi de materials de recerca,
de documents científics i pedagògics i de publicacions, i la participació en conferències, seminaris,
col·loquis, exposicions i altres activitats organitzades per aquestes dues entitats, que vetllaran per
la unitat de la llengua comuna.

22. Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, i el president de
la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, van signar el 13 de juliol un conveni marc de
col·laboració entre ambdues institucions, per a l’elaboració del Projecte de Recerca de les Arts
Escèniques Catalanes (PRAEC). L’objectiu final és realitzar una història de les arts de l’espectacle de
l’àmbit català i posar a disposició del públic una enciclopèdia en xarxa de les arts de l’espectacle.
El projecte està impulsat per 14 de les 21 universitats de la Xarxa i s’emmarca en els actes
programats per al Centenari de l’Institut del Teatre, que tindrà lloc l’any 2013. En aquest sentit, els
rectors i les rectores de la Xarxa Vives formaran part del Comitè d’Honor del Centenari.

23. Signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, i la directora del
Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra, Meritxell Gallo, van signar el
23 d’octubre un conveni marc.
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Entre les finalitats del conveni figura la promoció d’accions en matèria de docència, de recerca, de
normalització de la llengua i de difusió de la cultura pròpies per tal de millorar i augmentar
l’intercanvi del coneixement científic, tècnic i cultural. D’altra banda, s’aposta per fomentar la
mobilitat d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis en el si de la regió Vives i en
l’àmbit internacional. A més, la Xarxa Vives i el Govern d’Andorra es proposen l’impuls d’accions de
difusió social del coneixement científic, tècnic i cultural.

24. Relació de convenis signats
Al llarg de l’any 2012 s’han signat diversos convenis entre la Xarxa Vives i diverses entitats i
institucions de diferents àmbits. La relació de convenis és la següent:
o

Digec, S.A.
Data: 22 de gener
Objecte: venda de les publicacions del portal e-BUC.com, mitjançant Llibres.com
(renovació)

o

Casa Mediterráneo
Data: 25 de gener
Objecte: patrocini de la Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats

o

Institut d’Estudis Catalans
Data: 23 de maig
Objecte: establir un marc de col·laboració per a contribuir al progrés de la ciència, de
la tecnologia, de les humanitats, la difusió de la cultura i el desenvolupament de la
societat

o

Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus
Data: 30 de maig
Objecte: organització de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) en el marc del
Programa d’Aprenentatge Permanent, Programa Erasmus

o

Diputació de Barcelona
Data: 13 de juliol
Objecte: establir un marc de col·laboració estable amb la finalitat d’elaborar el
Projecte de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC).

o

Institut Ramon Llull
Data: 4 d’octubre
Objecte: organització del III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a

idioma estranger
o

Govern d’Andorra
Data: 18 d’octubre
Objecte: establir un marc de col·laboració

o

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Data: 26 de novembre
Objecte: col·laboració en el finançament d’activitats de la XVU de 2012
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25. Participació de la Xarxa Vives als òrgans de govern de l’Institut Ramon
Llull
Durant 2012, els representants de la Xarxa Vives al Consell de Direcció i a la Junta Rectora de
l’Institut Ramon Llull han participat en les diverses sessions de treball convocades, amb l’objectiu
de definir les línies d’actuació conjunta d’ambdues institucions per a aquest any.
Els estatuts del IRL preveuen que tres membres de la Xarxa Vives formen part de la Junta Rectora
i dos del Consell de Direcció. En ambdós òrgans, segons els Estatuts, un representant ha de ser
d’una universitat de les Illes Balears i un altre d’una universitat de Catalunya. El tercer de la Junta
Rectora queda a elecció de la Xarxa. En aquest sentit, el Consell General de la Xarxa va aprovar
que quedara de la manera següent:
a.

Pel que fa a la Junta Rectora, que ha d’estar participada per tres rectors, en formen
part:
o El/La rector/a de la Universitat de les Illes Balears, com a única universitat
d’aquest territori.
o El/La rector/a d’una universitat de Catalunya, amb un any de permanència.
Segons el calendari de rotació semestral de la Xarxa Vives.
o El/La rector/a d’una de les universitats del País Valencià, Andorra i Perpinyà,
també de manera rotatòria segons el calendari de presidències de la Xarxa.
També es considera adient que la permanència siga d’un any.

b.

Quant al Consell de Direcció, que pot estar format per vicerectors, es va acordar que
en formaren part:
o

o

El president de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa. Segons els
Estatuts, ha de correspondre a una universitat catalana i, en aquest cas, la
presidència d’aquesta comissió de treball correspon a la Universitat Rovira i
Virgili.
El membre de la Comissió Permanent per part de la Universitat de les Illes
Balears.

Durant 2012 totes les reunions van tenir lloc a Barcelona. El 13 de juny es van reunir tant el
Consell de Direcció com la Junta Rectora i el 12 de desembre es va reunir la Junta Rectora.
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2. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ
DEL CONEIXEMENT
1. Guia de cursos d’estiu 2012
Des de l’any 1995 s’han realitzat fins a l’actualitat divuit edicions de la Guia de cursos d’estiu de la
Xarxa Vives d’Universitats. La Guia incorpora tots els cursos i les activitats d’estiu que realitzen les
universitats de la Xarxa.
L’any 2012 es van incloure a la Guia 671 cursos de 78 localitats diferents del nostre àmbit
lingüístic, en els quals han participat al voltant de 15.000 persones. Aquests cursos s’han adreçat
als 500.000 estudiants de les universitats de la XVU, i a totes aquelles persones interessades a
ampliar els seus coneixements universitaris.
La Guia aplega l’oferta formativa d’estiu de la regió Vives i posa a disposició del públic la informació
dels cursos d’estiu, organitzada per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius. Les
persones interessades poden consultar tots els continguts de manera àgil i senzilla, i en molts
casos, realitzar la matrícula electrònicament.
La Guia està integrada a l’apartat «Serveis» del web institucional de la Xarxa Vives www.vives.org.
D'altra banda, des del primer moment s’ha realitzat un important procés per tal que els cursos
siguen reconeguts amb crèdits entre totes les universitats membres de forma multilateral. En
aquest sentit, la XVU elabora un informe amb els cursos que han sol·licitat reconeixement
acadèmic i compleixen els requisits establerts pel reglament de la Guia, i l’envia a cadascuna de les
universitats per tal que reconeguen els cursos que consideren oportuns, segons els criteris propis
establerts.
Aquest reconeixement dels cursos ha afavorit la mobilitat de l’estudiantat entre les universitats de
la Xarxa Vives.

Nombre de cursos
Nombre de marcs organitzatius
desenvolupen els cursos

671
que

27

Nombre de localitats diferents on es realitzen
cursos

78

Nombre de matrícules en els cursos que
figuren a la Guia

15.099

Nombre de visites

63.376

Els 671 cursos que incorporava la Guia de cursos d’estiu pertanyien als següents camps del
saber:
Arts

42

Humanitats

98

Ciències de l’educació
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Ciències econòmiques

59

Ciències jurídiques

25

Ciències socials

106

Medi ambient

27

Ciències experimentals

13

Ciències de la salut

99

Estudis tècnics

53

Altres

41
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Marcs organitzatius que desenvolupen els cursos

AIUMA

Aula Interuniversitària de Matadepera AIUMA

CUM

Campus Universitari de la Mediterrània - EPSEVG / UPC

CUEF

Centre Universitari d’Estudis Francesos de la Universitat de
Perpinyà VD

CEUIC

Cursos d'Estiu 2011 - Universitat Internacional de Catalunya

CESUA

Cursos d'Estiu a les Seus de la Universitat d'Alacant

CEUJI

Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I

CEUPF

Cursos d'Estiu de la Universitat Pompeu Fabra

CEINEFC

Cursos d'Estiu de l'INEFC

EJUB

Els Juliols de la UB

EFLNE
IL3UB

Espai de Formació La Nau dels Estudiants - Universitat de
València
Institut de Formació Continuada. IL3-Universitat de
Barcelona

UCE

Universitat Catalana d'Estiu

UCEN

Universitat Catalana d'Estiu de la Natura

CEUdG

Universitat de Girona - Cursos d'Estiu

CA

Universitat d'Estiu a Manresa

UEAO

Universitat d'Estiu Abat Oliba - CEU

UEA

Universitat d'Estiu d'Andorra

UEGUV

Universitat d'Estiu de Gandia (Universitat de València)

UEUdL

Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida

UEURV

Universitat d'Estiu de la Universitat Rovira i Virgili

UEUAB

Universitat d'Estiu de l'Autònoma

UEV

Universitat d'Estiu de Vic

UERA-UA

Universitat d'Estiu Rafael Altamira (UA)

UERL

Universitat d'Estiu Ramon Llull

UEUIB

Universitat d'Estiu UIB

UMH

Universitat Miguel Hernández d'Elx

UOE

Universitat Oberta d'Estiu de la UOC
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Resultats de les enquestes

Nombre de marcs organitzatius

27

Nombre de marcs que han tramés resultats

25

Cursos
programats

Cursos
realitzats

Estudiants
matriculats

D’universitats
diferents a la
del marc

D’universitats
de la XVU

D’altres
universitats

Estudiants no
universitaris

Actualització
professional

Actualització
de
coneixements

Millora
professional

Estudiants
enquestats

Taula I1

Aula Interuniversitària de
Matadepera AIUMA

3

3

59

41

35

6

18

8

10

-

38

Campus Universitari de la
Mediterrània - EPSEVG / UPC

26

6

90

2

2

0

88

26

19

24

71

Centre Universitari d’Estudis
Francesos de la Universitat de
Perpinyà VD

2

2

310

224

5

219

86

0

3

83

0

Cursos d'Estiu a les Seus de la
Universitat d'Alacant

28

23

569

33

9

24

146

54

121

54

398

Cursos d'Estiu de l'INEFC

28

13

204

12

11

1

163

56

58

49

169

Cursos d'Estiu de la Universitat
Jaume I

20

20

473

104

74

30

130

35

58

37

361

Cursos d'Estiu de la Universitat
Pompeu Fabra

23

16

507

83

60

23

44

4

15

13

221

Els Juliols de la UB

40

34

1.076

242

183

59

454

133

250

17

106

IL3 - Institut de Formació
Contínua - Universitat de
Barcelona

9

9

584

39

38

1

4

4

-

-

219

Universitat Catalana d'Estiu

13

13

638

286

264

22

352

61

210

81

638

Universitat Catalana d'Estiu de la
Natura

4

4

149

28

28

-

111

102

9

-

108

Universitat d'Estiu a Manresa

7

3

31

5

5

0

0

-

-

-

21

Universitat d'Estiu Abat Oliba CEU

27

12

87

3

3

0

8

6

2

-

87

Universitat d'Estiu d'Andorra

1

1

112

42

38

4

58

3

36

7

112

Universitat d'Estiu de Gandia
(Universitat de València)

22

18

610

76

41

35

98

32

53

13

428

Universitat d'Estiu de l'Autònoma

45

39

962

188

133

55

141

40

89

12

786

Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida

40

32

759

69

64

5

317

-

-

-

509

Universitat d'Estiu de la
Universitat Rovira i Virgili

30

23

686

30

18

12

146

59

73

14

309

Universitat d'Estiu de Vic

35

26

885

178

146

32

558

-

-

-

340

Universitat d'Estiu Rafael Altamira
(UA)

18

18

1.458

716

34

682

437

-

-

-

1.166

Universitat d'Estiu Ramon Llull

76

56

1.338

85

80

5

549

105

444

-

776

Universitat d'Estiu UIB

7

7

100

15

12

3

19

9

9

9

81

Universitat de Girona - Cursos
d'Estiu

50

31

685

49

38

11

534

104

408

22

422

Universitat Miguel Hernández d'Elx

71

51

1.280

337

280

57

288

-

-

-

1.280

Universitat Oberta d'Estiu

77

56

1.447

-

-

-

-

-

-

-

176

MARC

TOTAL 2012

702 516 15.099

2.887

1.601 1.286 4.749 841 1.867 435

8.822

TOTAL 2011

841

3.435

2.078

10.571

672

20.322

1.002

5.113

-

-

-

1

El marc Espai de Formació La Nau dels Estudiants - Universitat de València no ha realitzat l’enquesta a l’estudiantat
perquè no ha inclòs cursos a la Guia sinó que únicament hi ha aparegut referenciat.

El marc Cursos d’Estiu 2012 – Universitat Internacional de Catalunya no ha realitzat l’enquesta a l’estudiantat.
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Taula II2

MARC

Coneixeu la Xarxa?

Coneixeu la Guia
de cursos d’estiu?

Coneixeu el
programa d’ajuts
DRAC?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Aula Interuniversitària de Matadepera
AIUMA

100 %

0%

100 %

0%

31 %

69 %

Campus Universitari de la Mediterrània EPSEVG / UPC

20 %

80 %

13 %

87 %

1%

99 %

28,39 %

69,35 %

23,62 %

74,87 %

8,04 %

90,7 %

Cursos d'Estiu a les Seus de la Universitat
d'Alacant
Cursos d'Estiu de l'INEFC

15 %

85 %

10 %

90 %

6,5 %

93,5 %

Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I

34,66 %

65,33 %

27,66 %

72,33 %

53,84 %

46,15 %

Cursos d'Estiu de la Universitat Pompeu
Fabra

24,91 %

70,59 %

21,21 %

78,73 %

10,41 %

89,59 %

Els Juliols de la UB

29,25 %

70,75 %

25,47 %

74,53 %

10,38 %

89,62 %

IL3 - Institut de Formació Contínua Universitat de Barcelona

24,2 %

45,66 %

20,5 %

49,77 %

10,04 %

57,53 %

Universitat Catalana d'Estiu

55,64 %

44,36 %

49,06 %

50,94 %

43,57 %

56,43 %

Universitat Catalana d'Estiu de la Natura

28 %

72 %

25,9 %

74,1 %

9,3 %

90,7 %

Universitat d'Estiu a Manresa

21 %

79 %

21 %

79 %

5%

95 %

Universitat d'Estiu Abat Oliba - CEU

38 %

62 %

25 %

75 %

10 %

90 %

Universitat d'Estiu d'Andorra

54,46 %

45,54 %

41,07 %

58,93 %

25 %

75 %

Universitat d'Estiu de Gandia (Universitat de
València)

26,72 %

35,08 %

20,32 %

41,15 %

10,06 %

39,51 %

Universitat d'Estiu de l'Autònoma

27,23 %

63,72 %

38,77 %

51,87 %

10,4 %

80,46 %

Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida

33 %

59,33 %

27,5 %

65,71 %

12,37 %

79,17 %

Universitat d'Estiu de la Universitat Rovira i
Virgili

27,83 %

72,17 %

18,77 %

81,23 %

0,97 %

99,03 %

Universitat d'Estiu de Vic

18,4 %

81,6 %

23,7 %

76,3 %

10,2 %

89,8 %

25 %

75 %

20 %

80 %

12 %

88 %

Universitat d'Estiu Rafael Altamira (UA)
Universitat d'Estiu Ramon Llull
Universitat d'Estiu UIB
Universitat de Girona - Cursos d'Estiu
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Universitat Oberta d'Estiu

TOTAL 2012
TOTAL 2011

2

18 %

82 %

16 %

84 %

7%

93 %

45,68 %

37,04 %

33,33 %

48,15 %

24,69 %

58,02 %

18 %

82 %

17,5 %

82,5 %

13 %

87 %

46 %

54 %

43 %

57 %

73 %

27 %

18,6 %

81,4 %

12,7 %

87,3 %

5,3 %

94,7 %

32,42 %

63,04 %

28,13 %

67,52 %

16,79 %

78,25 %

35,55 %

61,19 %

29,73 %

67,10 %

17,97 %

76,84 %

No s’ha rebut informació dels marcs que no apareixen a la taula.
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Taula III3

Premsa

Ràdio

Web XVU

Web
universitats

Xarxes socials

Altres mitjans

- Professorat

- Comanys/
amics

- Material
promocional
imprès

- Altres webs

- Altres

A partir de quin(s) mitja(ns) us heu assabentat dels cursos?

-

-

60 %

-

30 %

10 %

-

-

10 %

-

-

Campus Universitari de la
Mediterrània - EPSEVG / UPC

3%

0%

1%

7%

3%

86 %

0%

7%

1%

0%

78 %

Cursos d'Estiu a les Seus de la
Universitat d'Alacant

2,26 %

0,5 %

3,27 %

67,59 %

4,27 %

53,02 %

9,05 %

19,35 %

13,57 %

4,52 %

6,53 %

MARC

Aula Interuniversitària de
Matadepera AIUMA

Cursos d'Estiu de l'INEFC

0%

0%

5%

20 %

40 %

35 %

9%

6%

13 %

2%

5%

Cursos d'Estiu de la Universitat
Jaume I

1,12 %

0,22 %

6,75 %

51,8 %

2,7 %

37,37 %

16,66 %

11,71 %

8,1 %

0,9 %

0%

Cursos d'Estiu de la Universitat
Pompeu Fabra

-

-

-

75,1 %

5,9 %

19 %

-

-

9,5 %

-

9,5 %

Els Juliols de la UB

1,02 %

-

1,67 %

11,52 %

-

55,12 %

13,57 %

-

25,84 %

15,15 %

0,56 %

IL3 - Institut de Formació
Contínua - Universitat de
Barcelona

0,9 %

0%

5,93 %

39,72 %

2,73 %

20,09 %

-

-

-

-

-

Universitat Catalana d'Estiu

1,77 %

1,6 %

3,37 %

43,77 %

5,05 %

44,44 %

-

6,4 %

4,38 %

-

33,66 %

Universitat Catalana d'Estiu de
la Natura

2,8 %

1,7 %

7,9 %

15 %

4,5 %

68,1 %

9%

10 %

14 %

17 %

18,1 %

Universitat d'Estiu a Manresa

5%

0%

0%

62 %

9%

24 %

-

-

-

-

-

Universitat d'Estiu d'Andorra

8,04 %

0%

0%

25 %

15,18 %

40,18 %

-

-

-

-

-

Universitat d'Estiu de Gandia
(Universitat de València)

2,29 %

0,16 %

5,24 %

35,58 %

3,28 %

30,65 %

9,67 %

13,93 %

2,3 %

1,47 %

3,28 %

Universitat d'Estiu de
l'Autònoma

0.31 %

-

4,05 %

52,39 %

1,15 %

55,82 %

1,14 %

4,68 %

41,06 %

7,59 %

1,35 %

Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida

2%

-

8%

55 %

2%

33 %

-

14 %

9%

-

10 %

Universitat d'Estiu de la
Universitat Rovira i Virgili

6,48 %

0,92 %

0,92 %

30,56 %

9,26 %

51,86 %

2,78 %

14,81 %

27,78 %

0,93 %

5,56 %

Universitat d'Estiu de Vic

0,5 %

0,5 %

4,5 %

30,9 %

6,2 %

57,4 %

3,5 %

15,3 %

16,1 %

-

22,5 %

Universitat d'Estiu Rafael
Altamira (UA)

-

-

-

0,93 %

0,3 %

2,94 %

58,8 %

0,61 %

12,66 %

-

-

Universitat d'Estiu Ramon Llull

1%

2%

3%

31 %

7%

56 %

17 %

22 %

6%

2%

9%

Universitat d'Estiu UIB

0%

0%

3%

15 %

0%

55 %

17 %

11 %

25 %

0%

2%

Universitat de Girona - Cursos
d'Estiu

0,2 %

0,6 %

6,9 %

28,9 %

6,8 %

56,6 %

7%

27,7 %

4,8 %

10,2 %

6,9 %

Universitat Miguel Hernández
d'Elx

8,5 %

0,1 %

9,9 %

45,5 %

6%

30 %

-

-

-

-

-

Universitat Oberta d'Estiu

1,3 %

1,3 %

30,1 %

34,6 %

3,8 %

28,8 %

-

-

-

-

-

TOTAL 2012

2,46%

0,55% 7,88% 38,03% 7,66% 41,74% 8,87% 13,13% 13,61% 5,15% 13,25%

TOTAL 2011

4,09 %

0,55%

3

6,10%

37,67%

8,85%

42,26%

-

-

-

-

No s’ha rebut informació dels marcs que no apareixen a la taula.
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-

2. www.e-buc.com
Objectius
Al mes d’octubre de 2008 es posa en funcionament la llibreria electrònica universitària www.ebuc.com, amb l’objectiu de promoure el coneixement i la venda del llibre universitari amb tots els
valors afegits que aporta la publicació que hi dóna suport, la revista BUC.
Durant
el
mes
d’octubre de 2012,
el fons editorial de
la
llibreria
va
superar la xifra
d’11.000 registres.
Continguts
i
característiques
de navegació
L’estructura de la
llibreria
es
va
modificar durant els
primers mesos de
2012, una vegada
es va deixar de publicar la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres. Actualment, els principals
apartats que incorpora són:
1.

El contingut principal és el catàleg editorial, que prioritza la visualització de les
novetats i que dóna accés a l’àrea de compra dels llibres que es troben al fons,
mitjançant l’operador Llibres.cat.

2.

Un espai per als llibres més consultats, que dóna accés també a l’àrea de
compra.

3.

Una capçalera amb enllaços als continguts publicats a la revista BUC
(reportatges, entrevista…), a la subscripció RSS per matèries bibliogràfiques i a
les novetats editorials.

4.

Una barra de cerca multicamp (per paraula clau, editorial, matèria i/o ordenat per
data).

El web funciona amb un broker semàntic, eina que reacciona davant els interessos de l’usuari i li
suggereix compres relacionades sense demanar-li cap informació. A més, cada fitxa és un enllaç
directe al què es pot accedir des de qualsevol punt de la xarxa i que els principals motors de cerca
detectaran i oferiran si se’ls demana pels continguts relacionats.
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3. Fòrum Vives: jornades universitàries
3.1. V Trobada de síndics, defensors i mediadors universitaris de la Xarxa Vives
El dia 6 de juliol, la Universitat de Girona va acollir una nova edició Trobada de síndics, defensors i
mediadors de la Xarxa Vives, a la qual van assistir representants de 12 universitats de la regió
Vives, a més del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, a l’acte de cloenda.
Entre altres assumptes, es van tractar qüestions com els casos conflictius que tracten les oficines
dels síndics, així com els efectes de la crisi a la Universitat.
A l’acte de cloenda van participar el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic,
Jordi Montaña; el vicerector de Planificació i Qualitat de la Universitat de Girona, Martí Casadesús i
el síndic de greuges de la Universitat de Girona, Joan Miró.
PROGRAMA

3.2. XII Trobada de Voluntariat Lingüístic
Al voltant de 60 universitaris i universitàries van participar a la XII Trobada de Voluntariat
Lingüístic, que va tenir lloc els dies 9, 10 i 11 de novembre a Vilafermosa (Alt Millars) en el marc
del Fòrum Vives i sota el títol «Al sostre del País Valencià». La majoria dels voluntaris assistents
eren estudiants de la Universitat de València –que va organitzar les set primeres trobades, des de
1997– i també hi van participar estudiants d’altres universitats.
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Les trobades de voluntariat, organitzades per la Xarxa Vives d’Universitats i el Servei de Política
Lingüística de la Universitat de València, tenen com a objectiu dinamitzar els contactes entre el
voluntariat lingüístic universitari d’arreu de la regió Vives, a més d’aportar coneixements i debatre
sobre la situació de la nostra llengua. A la trobada també hi hagué temps per a activitats lúdiques i
culturals.
PROGRAMA

3.3. Fòrum Vives «Les universitats de l’arc mediterrani. El temps de les
aliances»
El 28 de febrer va tenir lloc a la Universitat Jaume I, el Fòrum Vives «Les universitats de l’arc
mediterrani. El temps de les aliances».
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va obrir la jornada
en la que també van participar Francesc Michavila, rector honorari de l’UJI i director de la Càtedra
Unesco de Gestió i Política Universitària; Jaume Pagès, conseller delegat d’Universia; Pau Caparrós,
director d’Estudis i Projectes de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa; Francisco Pérez,
director d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i catedràtic
d’Anàlisi Econòmica a la Universitat de València; Martí March, catedràtic de Sociologia de l’Educació
i Pedagogia Social de la Universitat de les Illes Balears i Roland Morancho, delegat de la Recerca i
de la Tecnologia de la regió Migdia-Pirineus. Durant la jornada, es va comptar també amb la
participació dels membres del Consell General de la Xarxa Vives i de representants del món
acadèmic, polític, social i empresarial.
El Fòrum va ser organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats amb el suport de l’UJI -a través de
la Càtedra Increa- i de la Càtedra Unesco de Gestió i Política Universitària de la Universitat
Politècnica de Madrid i va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut
Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa (IIVEI). El fòrum es va poder seguir en directe al portal de
l’UJI i va permetre l’aportació per part dels internautes a Twitter, a través de
l’etiqueta #fòrumvives.
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PROGRAMA

3.4. Fòrum Vives «La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives:
situació actual i reptes de futur»
La Universitat de Barcelona va organitzar el 28 de setembre el Fòrum Vives «La semipresencialitat
en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur». La jornada va comptar amb el
suport de la Xarxa Vives.
A l’acte d’inauguració van participar M. Teresa Anguera, vicerectora de Política Docent i Científica
de la Universitat de Barcelona; Josep Ribas, subdirector general d’Universitats de la Conselleria
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Montaña, president de la XVU i
rector de la Universitat de Vic.
Seguidament, Joan Simon, de la Universitat de Barcelona, va presentar els resultats de l’estudi
Semipresencialitat: estat de la qüestió a les universitats de la Xarxa Vives. L’estudi l’havia dut a
terme el grup d’innovació docent GIBAF de la UB, coordinat per Joan Simon, i finançat per un
projecte REDICE. L’àmbit de l’estudi són les universitats de la Xarxa a partir d’entrevistes dutes a
terme personalment amb els vicerectors i vicerectores competents en el tema de docència
semipresencial de cada universitat.
A continuació, va tenir lloc la taula rodona La semipresencialitat: un objectiu o una estratègia?,
amb la participació d’Enrique Martínez, de la Universitat Abat Oliba CEU, Miquel Nicolau, de
la Universitat d’Andorra, Bertrand Mocquet, de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, Josep Eladi
Baños, de la Universitat Pompeu Fabra i Maria Marquès, de la Universitat Rovira i Virgili. El
moderador del debat va ser Jordi Riera, de la Universitat Ramon Llull.
La segona taula rodona sota el títol La semipresencialitat: inversió o estalvi? va comptar amb la
participació de Miguel Ángel Fernández, de la Universitat Politècnica de València, Aurèlia
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Bengochea, de la Universitat Jaume I, Pere Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya i Pere
Quer, de la Universitat de Vic. El moderador del debat va ser Martí Casadesús de la Universitat de
Girona.
PROGRAMA

3.5.Fòrum Vives: «Les aliances del coneixement: cooperació universitatempresa»
El Cercle d’Economia de Barcelona va acollir el 3 d’octubre el Fòrum Vives «Les aliances del
coneixement: cooperació universitat-empresa».
A la inauguració van participar Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat
de Vic; Xavier Cambra, secretari general de la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT, i Jordi
Alberich, director general del Cercle d’Economia.
En acabar els parlaments de benvinguda, Toni Moreno, del Servei d’Atenció a l’Estudiantat de la
Universitat de Barcelona, va presentar Jordi Curell, director d’Educació Superior de la Comissió
Europea, qui va realitzar una ponència sobre «Les aliances del coneixement». Knowledge
Alliances és un nou projecte pilot que s’insereix en el marc Cooperació Universitat-Empresa de la
Comissió Europea. L’eix central és la promoció d’iniciatives estructurades entre les universitats i el
món empresarial, iniciatives basades en els resultats i centrades en els vincles lògics entre ambdós
sectors (formació i món laboral). Aquestes aliances han d’orientar-se a crear nous programes
curriculars multidisciplinars que fomenten l’emprenedoria en l’ensenyament, així com al
desenvolupament d’altres destreses transferibles com la resolució de problemes en temps real i el
pensament creatiu. Es tracta d’un veritable procés de doble direcció que implica un canvi de
mentalitat a l’ensenyament superior i a l’empresa per tal de dissenyar la via, des de la innovació i
la sostenibilitat, d’incrementar i millorar el nostre capital humà.
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PROGRAMA

3.6. Circuit de Ciència de la Xarxa Vives d’Universitats
Durant l’any 2012 el Circuit de Ciència de la Xarxa Vives va recórrer algunes de les universitats
membres. Es va tractar de trobades entre l'opinió pública i un grup d'experts, orientades a generar
debat sobre la polèmica generada al voltant de les seves recerques o un tema concret. El debat no
pertanyia a ningú, sinò que es construia entre el ciutadà i els experts amb un objectiu clar
d’acostar, no només els coneixements, sinò també la passió que per la ciència. Es va plantejar com
una manera de fer possible un veritable diàleg entre la ciència i la societat.
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El Circuit de Ciència es va emmarcar en els tallers universitaris del Fòrum Vives organitzats per la
Xarxa Vives conjuntament amb la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València
(UV) i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià, la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i la CAM.
Les universitats que van acollir una trobada dins d’aquest Circuit van ser les següents:
- Universitat de València.
Tema: «Som esclaus dels nostres gens?»
Data: 8 de febrer
- Universitat d’Alacant
Tema: «Alacant i les infraestructures ferroviàries europees»
Data: 14 de maig

- Universitat de Vic
Tema: «Professionals i nouvinguts: claus per a una bona comunicació sobre salut»
Data: 15 de maig
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4. Participació en fires de llibres i estands de
publicacions (Fira del Llibre de València)
La Xarxa Vives va disposar d’un estand propi a la 43a Fira del Llibre de València, que va tenir lloc
als Jardins dels Vivers, del 26 d’abril al 6 de maig del 2012.
Com cada any, el certamen va esdevindre una oportunitat per a difondre la producció editorial de
les universitats de la regió Vives. La fira va estar un èxit de públic, amb milers de visitants als seus
estands que van gaudir d’un complet programa d’activitats. A l’estand de la Xarxa van tenir
presència destacada les novetats editorials de les universitats membres, amb un ventall d’obres
que també es poden adquirir a través de la llibreria electrònica e-BUC, amb un fons superior als
11.000 títols.

3. LLENGUA
1. Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives
La Xarxa Vives d’Universitats va publicar al març de 2012 el Pla de Política Lingüística 2012-2014, el
primer pla d’aquestes característiques que s’aprova a nivell interuniversitari de la regió Vives.
Elaborat pels representats a la Comissió de Llengua de les 21 universitats membres de la Xarxa i
aprovat pels rectors del Consell General en la reunió que va tenir lloc a la Universitat Jaume I, el
darrer 28 de febrer, el document descriu els criteris generals de política lingüística de la regió Vives
i estableix el pla de treball per al període 2012-2014. El pla de treball s’estructura entorn a quatre
grans eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció. Dins de cada eix, es
desenvolupen objectius generals i específics i accions concretes que es desenvolupen entre
diverses universitats membres o grups específics creats per a un projecte en particular.

2. Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) 2012
L’any 2008 la Xarxa Vives d’Universitats va iniciar un procés per aconseguir que el català fóra inclós
en l’oferta d’Erasmus Intensive Language Courses (EILC) cofinançats per la Unió Europea, dins el
seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). Al 2009 el català va ser contemplat per primera
vegada com a llengua susceptible de rebre finançament de la Unió Europea, per a impartir cursos
als estudiants Erasmus que vinguen a les universitats de la Xarxa.
Al 2010 la Xarxa Vives va acordar presentar-se conjuntament a la convocatòria 2010-2011 dels
cursos EILC. Es va atorgar finançament per a un total de 14 cursos, que des de l’Organisme
Autònom de Programes Educatius Europeus es va diferenciar per territoris: 7 cursos per a
Catalunya i Illes Balears i 7 cursos per al País Valencià.
Al 2011 les universitats de la Xarxa Vives van acordar presentar un únic projecte conjunt de cursos
i amb un nom únic per a la llengua (català) a la convocatòria 2011-2012. Es va sol·licitar
cofinançament per a 21 cursos i la resolució de la convocatòria ens van atorgar fons per la
realització d’un total de 17 cursos EILC de català.
Pel que fa a la convocatòria 2012-2013, les universitats de la Xarxa Vives acorden presentar per
tercer any consecutiu un únic projecte conjunt de cursos i amb un nom únic per a la llengua
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(català). Se sol·licita cofinançament per a 21 cursos que impartirien 14 universitats. La resolució de
la convocatòria ens atorga fons per a la realització de 20 cursos.
El grup de treball específic per elaborar la proposta de repartiment de cursos, acorda el repartiment
següent:




1 curs per a cada universitat següent: UA, UdG, UIC, UdL, UPC, UPF, URL, URV i UVic.
2 cursos per a cada universitat següent: UAB, UB, UIB i UPV.
3 cursos per la universitat següent: UV.

Per segon any consecutiu, tota la gestió del procés de recepció de sol·licituds i de selecció
d’estudiants es realitza de manera centralitzada des de la Secretaria Executiva. Aquest òrgan
esdevé l’oficina tècnica i informativa de tots els EILC de català d’aquest període. Les gestions amb
les universitats d’origen se centralitzen i es tramiten des de l’adreça eilc@vives.org.
Així mateix, al igual que en la convocatòria anterior, es confecciona una pàgina web específica
(addicional a la que habitualment elabora l’OAPEE), concebuda com a pàgina d’aterratge dels
estudiants internacionals a la regió universitària Vives, que conté tota la informació sobre els cursos
EILC.
Un any més, aquesta iniciativa es completa amb accions de comunicació directes adreçades a les
Oficines de Relacions Internacionals de les universitats europees amb conveni Erasmus amb les de
la Xarxa, a fi de fer-los arribar la màxima informació possible sobre l’oferta formativa en català que
oferim a la regió Vives per als seus estudiants d’intercanvi.
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Resum de sol·licituds rebudes i resultats dels cursos EILC 2012-2013 de català a les universitats de la XVU

Universitat

Nombre de
cursos
concedits

Període
curs

Dates

1a
opció

2a
opció

Total de
sol·licituds
per
universitat

Percentatges

Nombre de
places
ofertades

Estudiants
matriculats

Estudiants
que van
finalitzar el
curs
20

UA

1 Estiu

27/08/2012-07/09/2012

24

6

30

2,3%

20

20

UAB

2 Hivern

21/01/2013-08/02/2013

61

22

83

6,5%

40

39

29

UB

2 Estiu

28/08/2012-10/09/2012

240

138

378

29,4%

40

39

36

UdG

1 Hivern

21/01/2013-02/02/2013

16

4

20

1,6%

20

20

19

03/09/2012-14/09/2012

32

3

35

2,7%

20

20

20

UIB

2 Hivern

04/02/2013-15/02/2013

20

2

22

1,7%

20

17

14

UIC

1 Hivern

16/01/2013-27/01/2013

27

23

50

3,9%

20

20

20

UdL

1 Estiu

27/08/2012–07/09/2012

20

10

30

2,3%

20

20

17

UPC

1 Estiu

28/08/2012-11/09/2012

95

74

169

13,2%

20

19

19

UPV

2 Estiu

23/08/2012-05/09/2012

55

56

111

8,6%

40

34

32

UPF

1 Estiu

28/08/2012-10/09/2012

35

45

80

6,2%

20

19

16

URL

1 Hivern

21/01/2013-01/02/2013

22

24

46

3,6%

20

18

17

URV

1 Estiu

27/08/2012-12/09/2012

21

5

26

2,0%

20

20

18

Estiu

28/08/2011-12/09/2012

122

34

156

12,1%

20

40

35

Estiu

UV

3 Hivern

15/01/2013-01/02/2013

34

5

39

3,0%

20

20

19

Uvic

1 Estiu

27/08/2012-07/09/2012

4

2

6

0,5%

20

20

18

400

385

349

Qualsevol
institució
TOTAL

20

3

1

4

0,3%

831

454

1285

100%

No han seguit procediment establert (enviades per l’estudiant)

8

Incompletes

18

Fora de termini

29

Període no aplicable
Altres territoris
Renúncies
Total de les sol·licituds amb incidències

Total de sol·licituds gestionades

7
47
11
120

951

3. Participació a la Jornada de Mobilitat Erasmus que
organitza l’OAPEE
La Xarxa Vives d'Universitats va estar considerada per l'Organisme Autònom de Programes
Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d'Educació espanyol un exemple de bones pràctiques en
la gestió dels cursos EILC de català per a estudiants Erasmus. Per aquest motiu, va estar convidada
a exposar l'experiència de la gestió conjunta d'aquests cursos dins de la Jornada de Mobilitat
Erasmus que organitza anualment l'Organisme. La Jornada, que va tenir lloc els dies 27 i 28 de
juliol de 2012 a la Universitat de Valladolid, es va adreçar a vicerectors i directors de Relacions
Internacionals de les universitats i institucions d'ensenyances artístiques superiors participants al
Programa Erasmus.
La ponència sota el títol «Xarxa Vives d'Universitats: avantatges de la gestió conjunta de cursos
EILC de llengua catalana» la va dur a terme el personal tècnic de la Secretaria Executiva que
gestiona aquesta acció.
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4. Participació en fires de llengües
Del 2 al 5 de febrer, la Xarxa Vives d’Universitats va estar present a Expolangues 2012 per quart
any consecutiu, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull. L’objectiu fou presentar l’oferta
educativa en llengües i en altres matèries de les 21 universitats de la regió Vives. La Xarxa va
disposar de personal especialitzat i de materials específics a l’estand conjunt IRL-XVU.
La Xarxa Vives va difondre informació sobre els cursos EILC perquè els estudiants Erasmus
pogueren estudiar català durant la seua estada a les universitats dels nostres territoris.
La fira representa un punt de trobada dels professionals, les editorials i les institucions implicades
en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i té l’objectiu de presentar les diverses
possibilitats d’aprendre un idioma i informar sobre les cultures, les característiques lingüístiques i
els programes d’educació de les llengües que hi participen. Al 2010, Expolangues va tenir com a
convidat d’honor la llengua catalana.

5. III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com
a idioma estranger
L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats van
organitzar entre els dies 19 i 21 d’octubre el III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com
a idioma estranger a les localitats de Vinaròs i Morella. El curs es va adreçar a llicenciats i graduats,
preferentment en filologia catalana, i a estudiants del darrer any de grau de llicenciatura. L’objectiu
del curs era contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua
en universitats de l’exterior. En aquesta tercera edició del curs es van omplir totes les places amb
40 inscrits.
L’acte inaugural del curs va tenir lloc divendres 19 d’octubre a la Biblioteca Municipal de Vinaròs i
va comptar amb la participació de del director de l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro; el
president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer i el primer tinent d’alcalde i
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia.
A la cloenda van assistir Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella; Andreu Bosch, director de l’Àrea de
Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull; Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats.
Durant el curs, els participants van realitzar sessions de treball sobre 3 grans blocs teòrics:
Llengua, cultura i variació lingüística; Llengua i materials didàctics, i Llengua i didàctica.

PROGRAMA

19.10.12
Divendres

Sala d’actes de la Biblioteca Pública Municipal
Plaça Hort dels Escribano, s/n (Carrer del Pilar, 26 bis)

VINARÒS
Arribada i lliurament de documentació als participants
De 15 a 15.30 h.
Sessió inaugural
De 15.30 a 16.30 h.
Lluís Gandia, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs
Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull
Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
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Bloc 1. Llengua, cultura i variació lingüística
De 16.30 a 20 h.
 De 16.30 a 17.30 h. Conferència inaugural: De la variació a la norma i
l'ensenyament?
Manuel Pérez Saldanya, Universitat de València
 De 17.30 a 18 h. Pausa
 De 18 a 20 h. Taula rodona sobre el tractament de la cultura i variació lingüística
en la didàctica de la llengua a les universitats de l’exterior
Adrià Castells, Universitat de Manchester
Lluís Coll, Escola Normal Superior de Lió
Elisabet Capdevila, Universitat de Colònia
Modera Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut
Ramon Llull
A les 20.15 h. Desplaçament en autocar a Morella
A les 21.30 h. Arribada a l’allotjament i sopar al restaurant dels hotels

16.10.12
Dissabte
MORELLA

Ajuntament de Morella
Carrer de Segura Barreda, 28
Edifici CISE
Plaça de Sant Miquel, 3, 1a planta

Bloc 2. Llengua i materials didàctics
De 10 a 14 h. (pausa d’11.45 a 12.15 h.)
 Tallers simultanis sobre materials i recursos didàctics multimèdia en línia
d’aprenentatge de la llengua per a estrangers.
Taller 1. Les TIC i l’autoaprenentatge de llengües (Edifici CISE)
Josepa Costa, Universitat Politècnica de València
Taller 2. Recursos i materials per a la didàctica del CLE (Ajuntament de Morella, Sala de
Justícia)
Marina López, Institut Ramon Llull
Les sessions dels tallers seran simultànies i es repetiran de 10 h a 11.45 h. i de 12.15 a
14 h. perquè els participants puguen assistir a tots dos tallers.
A les 14 h. Dinar a la sala de la Llotja de l’Ajuntament de Morella
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Bloc 3. Llengua i didàctica
De 15.30 a 19. h (pausa de 17.30 a 18.45 h.)
 Tallers paral·lels d’aplicació d’estratègies didàctiques.
Adrià Castells, Universitat de Manchester (Sala de Justícia)
Lluís Coll, Escola Normal Superior de Lió (Sala del Consell)
Elisabet Capdevila, Universitat de Colònia
Les sessions seran paral·leles i els participants assistiran a un sol taller. Al final dels tallers
el professorat farà l’explicació del treball d’aplicació pràctica i dels criteris d’avaluació.
Sessió de cloenda (Ajuntament de Morella, Sala de Justícia)
A les 20 h.
Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon
Llull
Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats
A les 21.30 h. Sopar al restaurant Mesón del Pastor de Morella (C. Jovaní, 5)

21.10.12
Diumenge
MORELLA
De 10 h a 12 h. Visita guiada per la vila de Morella
Punt de trobada: Ajuntament de Morella.
A les 12.15 h. Desplaçament en autocar a Vinaròs

6. Realiter 2012
La Universitat de Milà (Itàlia) va acollir els dies 16 i 17 de novembre la VIII Jornada Científica
Realiter 2012 i la XIV Assemblea General de Realiter, la xarxa panllatina de terminologia. Marta de
Blas, directora del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, va
participar com a coordinadora del Grup de treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa, i
també va haver representació de les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra.
Divendres 16, la xarxa panllatina de terminologia va celebrar la seua vuitena Jornada científica,
amb l’objectiu d’examinar l’estat actual de les intervencions dels Estats, dels governs, dels
organismes intergovernamentals i de les organitzacions internacionals; i de les institucions que
s’ocupen de la política lingüística respecte a les accions més eficaces per a la difusió i la promoció
de les terminologies neollatines. Les ponències van tractar, entre altres temes, les relacions entre
terminologies i polítiques lingüístiques en els països neollatins en el segle XX i XXI; la connexió
entre terminologia i política lingüística en la promoció del multilingüisme; la política lingüística i
promoció de la terminologia neollatina vs. l’anglès o les modalitats d’intervenció a la creació
neològica i la normalització.
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Realiter és una xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de
països de llengües neollatines que treballen activament en terminologia. El seu objectiu general és
afavorir un desenvolupament harmònic de les llengües neollatines, tenint en compte el seu origen
comú i el fet que totes les llengües romàniques presenten models de formació lèxica propers entre
elles, i que utilitzen formants semblants.

5. Presentació del Catalanitzador per a Windows
Durant l’any 2012, diverses universitats de la Xarxa Vives van acollir actes de presentació del
Catalanitzador per al Windows, una eina informàtica desenvolupada per Softcatalà, i adreçada al
públic general, que permet posar l’ordinador en català en quatre passos senzills i automàtics.
El Catalanitzador per al Windows es pot descarregar gratuïtament i un cop descarregat, només cal
executar el programa.
Les universitats i entitats que van acollir presentacions van ser les següents:
- 22 de març: Col·legi de Periodistes de Catalunya (Barcelona). Va comptar amb la participació
d’Ivonne Griley, directora de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Muriel Casals,
presidenta d’Òmnium Cultural; Robert Escolano, representant de la Xarxa Vives (Universitat
d’Alacant) i Jordi Mas, membre fundador de Softcatalà i desenvolupador principal del
Catalanitzador.
- 26 d’abril: Universitat d’Alacant. Va comptar amb la participació de Faraón Llorens, membre de la
Comissió Permanent de la Xarxa Vives i vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa de la
Universitat d’Alacant; Robert Escolano, de la Universitat d’Alacant, i Jordi Mas, membre fundador
de Softcatalà i desenvolupador principal del Catalanitzador.
- 11 de juny: Universitat d’Andorra. Va comptar amb la participació de Florenci Pla, membre de la
Comissió Permanent de la Xarxa Vives i director de l’Escola d’Informàtica i de Gestió de la
Universitat d’Andorra i Jordi Mas, membre fundador de Softcatalà i desenvolupador principal del
Catalanitzador.
- 15 de juny: Universitat de les Illes Balears. Va comptar amb la partipació de Pep Mañas, tècnic
del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB; Rosa Calafat, directora del Servei Lingüístic
de la UIB i Jordi Mas, membre fundador de Softcatalà i desenvolupador principal del Catalanitzador.
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4. CULTURA
1. VIII Lliga de Debat Universitari
Del 16 al 20 d’abril de 2012 va tenir lloc a la Universitat de Vic la VIII Lliga de Debat Universitari de
la Xarxa Vives d’Universitats. Durant quatre dies, diferents equips d’estudiants provinents de la
Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández
d’Elx, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Vic van
debatre sobre el tema següent: Els indignats: un nou corrent de pensament?
L’objectiu de l’activitat era fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format d’un
enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s’havia de defensar una posició a favor o
en contra sobre el tema d’actualitat triat, i on es valoraven capacitats com el treball en equip, la
solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció, i la correcció tant semàntica com
formal.
DINÀMICA I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Equips
La participació en la competició estava oberta a l’alumnat de les 21 universitats membres de la
Xarxa Vives. En la competició, van participar directament un total de 43 estudiants i indirectament
uns 100 estudiants durant els quatre dies de la competició.
Cada universitat podia inscriure un equip que havia d’estar format per un màxim de 5 persones (2
oradors, 2 investigadors i un reserva). Aquest equip havia d’estar representat per un capità o
portaveu. El capità tenia com a objectiu servir d’interlocutor intermediari entre els membres de
l’equip i l’organització (per exemple, per a notificar canvis en la composició de l’equip), i ser el
portaveu de l’equip de la seua universitat durant la competició (informar al jurat de la intenció de
formular una objecció durant el transcurs del debat).
Mesos abans del començament de la competició es va fer públic el tema del debat. No era, però,
fins a uns minuts abans de començar cada enfrontament, que els equips coneixien quina posició
havien de defensar —a favor o en contra—, fet que va incentivar la preparació i la posada en
escena de les millors aptituds oratòries.
Competició
La competició de la VIII Lliga de Debat va tenir dues fases:
 Preliminar, que es va dividir en una ronda eliminatòria pel procediment de grups (dimarts,
dimecres i dijous) i en una semifinal (divendres al matí).
 I final (divendres a les 13 h).
Per la ronda eliminatòria, dimarts 17 es van sortejar 2 grups, A i B, amb 5 i 4 universitats
cadascun. Es van realitzar 16 debats, més dos per a la semifinal i la final. En total, 19 debats.
Per la semifinal, dijous després del darrer debat es va conèixer quins 4 equips disputarien els
debats de divendres al matí, on s’havia previst que s’enfrontara el primer classificat del grup A
contra el segon del grup B, i a l’inrevés.
En acabar aquests dos debats, es va saber quins dos equips passaven a la final i aleshores, a les 11
h, es va realitzar el sorteig de quina posició defensarien i quin començaria primer.
La final va ser disputada per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i
van guanyar els estudiants de la segona universitat. El premi va ser de 2.500 € per a l’equip
campió.
L’equip campió, la Universitat Pompeu Fabra, va estar integrat per:
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-

Eulàlia Solé i Tomàs

-

Berta Solé Grau

-

Josep Vicenç Mestre Nogué

-

Marc Laporte Navarro

-

Edmon Girbal Gonzalez

-

Andrea Jiménez Villoria

L’equip subcampió va ser la Universitat Autònoma de Barcelona i va estar integrat per:
-

David Gutiérrez Colominas

-

David Daura Costa

Un membre d’aquest equip, David Daura Costa, va rebre també el premi del millor orador que van
atorgar els membres del jurat.
D’altra banda, el premi honorífic al millor equip, que va ser escollit pels participants mateixos en el
marc de la final, es va atorgar també a l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Les puntuacions de les eliminatòries i de la semifinal es va poder consultar en línia a
www.vives.org. Així mateix, la competició es va poder seguir en directe des del web de la
universitat amfitriona, la Universitat de Vic, i des del de la Xarxa Vives.
Jutges
Per a decidir en cada debat quines argumentacions s’havien realitzat amb el màxim rigor i de la
forma més convincent possible, es va crear un equip de jutges format per professionals provinents
de diversos àmbits:
-

Anna Albó, metgessa.

-

Pere Rostoll, periodista.

-

Lluïsa Cotoner, doctora en Filologia Hispànica.

-

Carles Durà, director del Centre d'Adults Joan Lluís Vives d'Ibi.

-

Candi Espona, advocat.

-

Pere Medina, enginyer i membre de Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica
(SECOT).

-

Josep M. Prat, president de l’Aula de la Gent Gran de Centelles.

-

Carme Rubio, catedràtica d’Ensenyament Secundari, llicenciada en Ciències Romàniques.

-

Ismael Vicedo, tècnic d’Escola Valenciana.

Per al dia de la final, es va constituir un Jurat d’Honor, integrat per les persones següents:
-

Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de Vic.

-

Manuel Camós, director de la representació a Barcelona de la Comissió Europea.

-

Gerard Guiu, cap de Gabinet de Presidència del FC Barcelona.

-

Albert Om, periodista.

-

Gemma Rigau, vicepresidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

-

Anna Albó, cap de jutges i secretària del jurat.

-

Pere Rostoll, cap de jutges.
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2. Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes
(PRAEC)
El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, i el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, van signar el 13 de juliol un conveni marc de col·laboració
entre ambdues institucions, per a l’elaboració del Projecte de Recerca de les Arts Escèniques
Catalanes (PRAEC). L’objectiu final d’aquest projecte és realitzar una història de les arts de
l’espectacle de l’àmbit català i posar a disposició del públic una enciclopèdia en xarxa de les arts de
l’espectacle.
El projecte està impulsat per 14 de les 21 universitats de la Xarxa i s’emmarca en els actes
programats per al Centenari de l’Institut del Teatre, que tindrà lloc l’any 2013. En aquest sentit, els
rectors i les rectores de la Xarxa Vives formaran part del Comitè d’Honor del Centenari.
Durant l’any 2012, representants de diverses universitats de la Xarxa Vives van iniciar el treball en
aquest projecte que està previst que es presente a la primavera de 2013. En el seu conjunt, es
tracta tant de rellegir el patrimoni dramatúrgic, amb especial émfasi en la seva validesa o capacitat
de recuperació, com també d’estudiar la pràctica escènica en el sentit més ampli i en tots els seus
gèneres i manifestacions. Amb el lideratge de l'Institut del Teatre s'ha iniciat l'elaboració d'una
Història -pensada en cinc volums- i una Enciclopèdia de les Arts Escèniques Catalanes –en línia i
que s'obrirà amb un primer nucli de 1500 entrades-.

3. Agenda Any Fuster
L’any 2012 es van complir 50 anys de la publicació de l’assaig Nosaltres els valencians i 90 anys del
naixement del seu autor, l’escriptor i intel·lectual valencià Joan Fuster. Amb motiu de la
commemoració de les efemèrides esmentades, les universitats de la Xarxa Vives van desenvolupar
un seguit d’activitats que van fer del 2012 l’Any Fuster.
Les universitats de València, Barcelona, Jaume I, Miguel Hernández d’Elx i Ramon Llull van
organitzar algunes de les accions més destacades. D’entre les nombroses activitats programades,
cal destacar l’exposició de poesia experimental Nosaltres els fusterians, organitzada inicialment per
la Universitat Miguel Hernández d’Elx, va despertar l’interés d’altres universitats de la Xarxa Vives
que l’acolliran durant l’any 2013.
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5. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC:
DOCÈNCIA I RECERCA
1. Programa DRAC d’ajuts a la mobilitat
L’any 2012 es van consolidar les accions següents:
Acció 1. DRAC Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de
cursos d’estiu que la Xarxa edita anualment.
Acció 2. DRAC Formació avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de
doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa
Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats
de l’associació.
Acció 3. DRAC Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a
cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres,
que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies.
Acció 4. DRAC PDI: ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per
realitzar estades docents la llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de
la Xarxa Vives.
Acció 5. DRAC PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i
serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en
les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions
relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats membres.
Acció 6. DRAC Màster: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de la Xarxa
Vives, per cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en una universitat de la
Xarxa.

2. Premi de comunicació científica Joan Lluís Vives
L’any 2011, la Xarxa Vives va convocar de nou el premi de comunicació científica «Joan Lluís
Vives», amb l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives dels estudiants de doctorat de les
universitats de la Xarxa. La participació estava adreçada a totes aquelles persones que tingueren
inscrita i sense defensar públicament, amb data anterior al 31 de desembre del 2011, una tesi
doctoral en un programa de doctorat d'alguna de les universitats de la Xarxa.
Per a participar calia presentar un article periodístic d'una extensió màxima de 15.000 caràcters
(amb espais inclosos), escrit en català, original, inèdit i no premiat en altres concursos. La temàtica
de l'article havia de ser la mateixa que la de la tesi doctoral, emmarcada en una de les dues
modalitats següents: (a) ciències socials i de l'educació, i humanitats, i (b) ciències bàsiques,
ciències de la salut, enginyeries i arquitectures.
Pel que fa a la resolució del premi de 2011, el jurat va acordar atorgar a Xisca Homar Borràs, de la
Universitat de València, el guardó en la modalitat A (ciències socials i de l’educació i humanitats)
per l’article «Una aposta per la resistència» i a Arnau Sebé Pedrós, de la Universitat de Barcelona,
el guardó en la modalitat B (ciències bàsiques, de la salut, enginyeries i arquitectures) per l’article
«L’origen dels animals, una història de bricolatge evolutiu». Els dos articles van estar premiats amb
1.500 €, la publicació de l’article guanyador a la revistes L’Espill i Mètode i la publicació d’ una
ressenya periodística a la revista El Temps.
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El liurament del premi va tenir lloc en el marc de l’acte de cloenda del curs 2011-2012 a les
universitats de la Xarxa Vives realitzat a la Universitat de Vic, el 13 de juliol de 2012.
En total, s’hi van presentar 39 articles: 19 de la modalitat A i 20 de la modalitat B. El jurat va estar
format per les persones següents:
Martí Domínguez (Universitat de València)
Gustau Muñoz (Universitat de València)
Artur Aparici (Universitat Jaume I)
Josep Bernabeu Mestre (Universitat d’Alacant)

3. Beca Segimon Serrallonga
Al 2012, l’Ajuntament de Torelló va convocar de nou una beca per a l’ampliació d’estudis superiors
en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2012-2013.
La convocatòria es va adreçar a persones titulades o a estudiants de darrer any d’una titulació de
les àrees d’Humanitats, Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació, que hagueren cursat o
cursaren els estudis en alguna universitat o en algun centre d’educació superior dels Països
Catalans.
L’Ajuntament de Torelló compta amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats des de l’any
2008, quan es va acordar engegar un acord de col·laboració perquè la Xarxa Vives donara suport a
la beca Segimon Serrallonga que impulsa aquest ens local. L’objecte de l’acord és fomentar la
difusió de la beca entre els titulats o els estudiants de darrer any que hagen cursat o cursen els
seus estudis en alguna universitat o centre d’educació superior de la Xarxa Vives. També hi
participa la Universitat de Vic.
La Beca Segimon Serrallonga 2012 es va resoldre a favor de la proposta d’Anna Ortín Nadal,
llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull i doctorand a la Universitat de Barcelona, per
un projecte d’estudis a la Universitat d’Edimburg per fer-hi un màster en ciències de la filosofia.
Aquesta proposta va ser l’elegida d’entre les setze presentades a aquesta edició de la beca, de la
qual es va fer públic el veredicte del jurat en un acte que va tenir lloc el 9 de juny a la Casa de la
Vila de Torelló, sota la presidència de l’alcalde, Santi Vivet.

4. Diccionari biogràfic de dones
El Diccionari Biogràfic de Dones - DBD és un projecte de recerca que es va elaborar durant 2010 i
es va presentar al mes de desembre, amb l’objectiu de donar relleu a la contribució de les dones a
l'esdevenir de la història dels territoris de parla catalana. Durant l’any 2012 s’ha fet promoció del
DBD a través de notes d’actualitat publicades al web de la Xarxa Vives i s’an realitzat les gestions
per sol·licitar un ISBN per al diccionari.
Aquesta recerca, sorgida amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes
Balears, s’emmarca en el recorregut que investigadores i investigadors de diverses àrees de
coneixement i grups de recerca universitaris en estudis de les dones i del gènere van iniciar, ja fa
unes dècades, per tal que les dones, protagonistes de la vida, també ho fossin de la història.
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Objectius
Els objectius fixats en començar el projecte eren els següents:
Posar de relleu l’aportació de les dones a la història dels territoris de parla catalana.
Recuperar la memòria històrica de les dones.
Transferir les experiències de les dones que ens han precedit.
Estimular la consciència del protagonisme femení en tant que subjectes històrics.
Aplegar informació biogràfica i bibliogràfica de les dones catalanes, d’associacions i
d’entitats, i d’esdeveniments protagonitzats per dones.
 Facilitar l’accés a la informació biogràfica i bibliogràfica tant per a públic general com
especialitzat, i a tots els mitjans de comunicació.
 En definitiva, dotar-nos d’una genealogia femenina que recuperi les dones d’un passat
més o menys llunyà.






Continguts
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.
El resultat ha estat un fons biogràfic molt variat: pageses medievals que recuperen terres a l’erm,
comtesses que governen, religioses que funden monestirs, mestresses de casa que administren,
reines i santes; mares que transmeten, mestres que eduquen, llevadores que ajuden a donar llum,
guaridores, metgesses i hospitaleres que tenen cura de la salut; dones condemnades per bruixes,
aviadores, sindicalistes, dirigents polítiques, artistes de teatre que omplien els escenaris,
escriptores que ens han llegat els seus escrits, pintores, artesanes, compositores, empresàries,
obreres; dones rebels, dones compromeses, activistes, feministes...

Institucions impulsores del DBD
 Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència. Direcció general d’Acció
Departamental.
 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
 Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadana. Institut Català de les
Dones.
 Consell de Mallorca.
 Xarxa Vives d’Universitats.
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6. RELACIONS INTERNACIONALS
1. Programa
Alemanya

de

Qualificació

Complementària

a

L’any 2006 l’Institut Ramon Llull (IRL) va iniciar a la Universitat de Bochum (Alemanya) un projecte
anomenat la Qualificació Complementària en llengua i cultura catalanes. Es tracta d’un programa
d’estudis que s’organitza 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. Aquest programa també preveu la
realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori,
alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.
El curs passat i per quarta vegada, les universitats de la Xarxa Vives van col·laborar en
l’organització de la convocatòria 2012 amb la participació d’alguns dels professors de les nostres
universitats, en virtut de la presència de la Xarxa Vives als òrgans de govern del IRL. Els requisits
per poder-s’hi presentar eren els següents:
o
o

o
o

Tenir el títol de llicenciat, es valorava el grau de doctor/a.
Tenir experiència docent en l’àmbit universitari i/o experiència i pràctica professional
actualitzada en una de les àrees de coneixement sobre les quals s’impartien els
mòduls especialitzats.
Disposar d’una acreditació de coneixements de català suficients (Certificat de nivell de
suficiència/C1).
Tenir una relació contractual amb un centre universitari integrat a la Xarxa Vives.

Gràcies a aquest programa durant l’any 2012, des del mes de setembre i fins al febrer de 2013,
professors de les universitats Autònoma de Barcelona, Internacional de Catalunya, Pompeu Fabra i
Barcelona van impartir els mòduls especialitzats a 5 de les universitats alemanyes participants en el
projecte: Ruhr (Bochum), Heidelberg, Hamburg, Saarland (Saarbrücken) i Tübingen.
Universitat

Curs

Dates

Professor

1

Universitat de
Tubinga

Introducció al llenguatge
humanisticoliterari

8-12 d’octubre
2012

Xavier Fontich Vicens,
UAB

2

Universitats
d’Hamburg

Patrimoni cultural

8-12 d’octubre
de 2012

Introducció al llenguatge periodístic

8-12 d’octubre
de 2012

Maria Cabrera i Callís,
UB

Mitjans de comunicació catalans

Febrer 2013

Carla González
Collantes, UIC

Introducció al llenguatge jurídic

8-10 d‘octubre
2012

Alfred Quintana
Garrido, UB

Política i dret als Països Catalans

11-13
d’octubre 2012

Laura Panadés Estruch,
UPF

Introducció al llenguatge
economicoadministratiu

24-26 de
setembre 2012

Cultura empresarial catalana

27-29 de
setembre 2012

3

4

5

Universitat de
Saarland

Universitat del Ruhr
de Bochum

Universitat de
Heidelberg
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2. XXVI Jornades internacionals de professors de català
Al voltant d’un centenar de professors de català van participar, del 16 al 19 de juliol, a les XXVI
Jornades Internacionals per a Professors de Català que van tenir lloc a la Universitat de Vic,
organitzades per l’Institut Ramon Llull. Aquesta edició es va centrar en el tractament de la
traducció i de la literatura a les classes de català com a llengua estrangera, així com també les
eines i recursos didàctics per a l’aprenentatge de la llengua.
Les jornades van comptar amb una sessió inaugural a càrrec de Jordi Montaña, president de la
Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull i
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull. A continuació,
va tenir lloc la conferència inaugural «La projecció exterior i la vitalitat d’una cultura», a càrrec de
Vicenç Villatoro. En finalitzar la inauguració de l’acte es van realitzar dos rutes guiades per la ciutat
de Vic: ruta literària de la novel·la «Laura a la ciutat dels Sants» i ruta cultural per la ciutat de Vic.
L’objectiu de les jornades fou crear un lloc de trobada i d’intercanvi d’experiències del professorat
de català de les universitats de l’exterior i alhora un fòrum de formació permanent per a la
docència de la llengua com a idioma estranger, la cultura i la literatura. Com a novetat, al 2012 va
augmentar significativament la participació del professorat de la Xarxa universitària d’estudis
catalans a l’exterior, amb la presentació d’experiències docents. També es va utilitzar un nou
format: les presentacions de pòsters sobre el creixement i la consolidació curricular dels estudis
catalana en algunes universitats europees.
PROGRAMA
16 de juliol
15.30 h

Acreditació dels participants

16.30 h

Sessió inaugural
Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic
Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats

17 h

Conferència inaugural

La projecció exterior i la vitalitat d’una cultura

Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull
18.30 h

Rutes guiades per la ciutat de Vic
- Ruta literària de la novel·la "Laura a la ciutat dels Sants"
M. Carme Bernal i Carme Rubio, Universitat de Vic
- Ruta cultural per la ciutat de Vic
Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vic

17 de juliol
9h

Tallers (sessions paral·leles)

T1. Conceptes clau en l’ensenyament de català com a llengua estrangera
Llorenç Comajoan, Universitat de Vic

T2. El paper de la traducció a les classes de CLE
Helena Buffery, Universitat de Cork
T3. Verdaguer, Maragall, Pla, Rodoreda: models per aprendre llengua
Mia Güell, Universitat de Vic
T4. Doblem en català?
Francesc Fenollosa, ICE Universitat de València
11 h

Pausa

11.30 h

Repetició dels tallers

13.30 h

Dinar

15 h

Presentacions del professorat

Una proposta viable per a ensenyar un curs interdisciplinari de cultura, història,
literatura i llengua catalanes
Elisabet Liminyana, Universitat de Florida

La traducció a l'aula: experiència didàctica a la Universitat de Sàsser
Emanuela Forgetta, Universitat de Sàsser
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Una “novel·la novel·la”. Llegim La plaça del Diamant en un curs d’introducció a la
cultura catalana.
Maria Dasca, Universitat de Brown

Traducció literària: De l'aula a l'aparador i de l'aparador a l'aula

Anna Cortils, Universitat de Lisboa
Pau Sanchis, Universitat de Zadar
Pau Bori, Universitat de Belgrad
17 h
17.30 h

Pausa

Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior
Balanç del curs 2011–2012 i orientacions per al curs 2012-2013
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats

18.30 h
18 de juliol
9h

Reunions internes del professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a
l’exterior.
Tallers (sessions paral·leles)
T1. Ara va de blocs. Com podem treure partit d’aquesta eina?
Alba Girons, Universitat de Georgetown

T2. El rol del professor a l'aula de CLE

Elsa Úbeda, Universitat de Columbia

T3. Els jocs de rol a l'aula de CLE

Núria Dordal, Universitat de Califòrnia - Los Angeles

T4. Dit i fet!: La metodologia de l’enfocament per tasques

Susanna Pérez Pàmies, Universitat de Colorado – Boulder
11 h
11.30 h
13 h

Pausa
Repetició dels tallers
Aula mestra: recursos per al professorat del Parla.cat
Ignasi Massaguer, Àrea de Llengua i Universitats

13.30 h

Dinar

15 h

Projecte de traducció de l’Institut Ramon Llull
Ariadna Puiggené, Àrea de Llengua i Universitats
Neus Crisol, Àrea de Llengua i Universitats
Àrea de Literatura i Pensament

15.30 h

Presentació d’Endrets. Geografia Literària dels Països Catalans i del Mapa Literari
Català 2.0.
Llorenç Soldevila, Universitat de Vic
Isabel Graña, Espais escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català

16.30 h

Pòsters. Estudis catalans a les universitats a l’exterior
Òscar Bernaus, Universitat de Leipzig
Jordi Gimeno, Universitat de Szeged
Rosó Gorgori, Universitat de Lille
Elisenda Marcer, Universitat de Birmingham
David Utrera, Universitat de Brno

17.30 h

Pausa

18 h

Reunió plenària del professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior

19 de juliol
9.30 h

Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior
Balanç del curs 2011–2012, suggeriments i propostes de futur

Professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior
Sessió restringida al professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior de
l’Institut Ramon Llull

11 h
11.30 h

Pausa

La literatura en l'ensenyament de la llengua

Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la
Universitat de Vic
12.30 h

Sessió de cloenda
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats
Àlex Susanna, director adjunt de l’Institut Ramon Llull
Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la
Universitat de Vic
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3. 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 Lleida, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i
la Xarxa Vives d’Universitats, el projecte s’inicia el 2009 i va finalitzar l’any 2012. En el conjunt de la
durada del projecte s’ha contribuït a la formació en llengua professional de més de 1.000
professionals a ambdós costats de la frontera.
Finançat pels fons FEDER de la UE a través dels Programes Operatius de Cooperació Territorial
Espanya-França-Andorra 2007-2013, el projecte és una eina per al desenvolupament territorial
integrat, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’experiències interregionals. Cultur Pro consisteix
en un grup d’accions que contemplen tant la formació presencial a ambdós costats dels Pirineus
com la formació a distància.
Els socis del projecte compten amb experiència de cooperació transfronterera al si de la Xarxa
Vives d’Universitats. El programa s’ha concebut en el context de la Xarxa Universitària Pirineus
Mediterrània (XUPM), integrada per les universitats de la XVU i altres 9 institucions universitàries
dels territoris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
Objectiu general
Impulsar la difusió del projecte transfronterer com a definitori d’una nova organització
socioterritorial en el marc europeu.
Objectius estratègics
El programa Cultur Pro té els següents objectius estratègics:
1. Fomentar l’harmonització de l’oferta de formació i d’aprenentatge als dos costats de la
frontera francoespanyola.
2. Configurar una oferta de formació transfronterera complementària als sistemes de
formació preexistents i afavorir el desenvolupament d’una formació professional
transfronterera.
3. Millorar la mobilitat dels estudiants, dels formadors i dels titulats universitaris, així com
l’ensenyament universitari semipresencial.
4. Mostrar l’avantatge competitiu dels espais plurilingües en l’àmbit laboral.
ACCIONS
1. Gestió (Universitat de Girona, Universitat de Perpinyà Via Domitia)
2. Aprenentatge de francès amb finalitats professionals (Universitat de Girona)
A més, al mes de març van finalitzar els cursos amb un total de 140 alumnes engegats al
mes d’octubre de 2011 que finalitzaran al mes de març de 2012 i que van començar al
mes d’octubre de 2011, també corresponents als nivells A1, A2 i B1. En aquest cas es
tracta de cursos amb els ajuntaments de Palafrugell i la Bisbal d’Empordà, i també amb el
Servei de Llengües Modernes de la UdG, amb públics dels perfils indicats en el cas
anterior. Tots 3 cursos van tenir una durada total de 110 hores, majoritàriament
presencials.
3. Aprenentatge de francès amb finalitats professionals (Universitat de Lleida)
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4. Aprenentatge de català amb finalitats professionals (Universitat de Perpinyà
Via Domitia)
5. Mòduls de formació virtual en cultura professional (Universitat de Perpinyà
Via Domitia)
Manteniment del web de formació transfronterera per a professionals i emprenedors
(culturpro.cat), Aquesta eina de formació en cultura transfronterera presenta informació i
eines segmentades d’acord amb els diferents perfils d’usuari. El web és accessible des del
portal del Cultur Pro (www.culturpro.eu) i detalla, entre altres, continguts segmentats per
al públic que vol conèixer les característiques del context econòmic i laboral de l’altre
costat de la frontera (Andorra, Espanya, Andorra):
-

Per al professional:
o L’estatut del treballador
o Tipus de contractació
o Pràctiques i formació
o Organitzacions de treballadors
o Impostos

-

Per a l’empresari:
o Impostos sobre els beneficis
o La seguretat social
o Ajuts a l’expansió comercial

-

Per a l’emprenedor:
o Formats de l’empresa
o La comptabilitat

6. Mòduls audiovisuals de formació en cultura professional (Universitat de Perpinyà Via
Domitia)
L’objectiu és afavorir la cultura professional dels estudiants orientats cap a estudis fortament
professionalitzats proposats per les universitats, amb la finalitat de ser operacionals en el mercat de
treball en el conjunt de l’Euroregió i del Eurodistricte de l’Espai Transfronterer. Els temes tractats
estan vinculats a aspectes culturals i laborals del conjunt del territori. Aquest producció serà
bilingüe i està destinada a centres formatius de tot ordre de Catalunya, Catalunya Nord i Andorra.
Durant l’any 2012 s’ha completat la relació de mòduls audiovisuals, que ha quedat de la manera
següent:
-

Espai, mapa i territori
Els mitjans de comunicació
Els Països Catalans
La Catalunya Nord
El català, llengua vehicular
La Generalitat de Catalunya
Andorra

7. Trobades transfrontereres (Universitat de Perpinyà Via Domitia)
Durant l’any 2012 es va organitzar la tercera de les tres trobades transfrontereres previstes dins del
programa Cultur Pro. Amb el lema genèric Frontera aquesta primera trobada va tenir lloc a
Palafrugell durant els dies 17 i 18 de març al Pertús (Catalunya Nord).
L’objectiu d’aquestes trobades transfrontereres fou reunir els participants dels cursos de francès
organitzats per la Universitat de Girona en col·laboració amb l’ajuntament de Palafrugell, i altre
grup provinent els cursos de català que imparteix la Universitat de Perpinyà Via Domitia. A més,
van participar components de parelles i trios lingüístics del programa.
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PROGRAMA
Dissabte 17 de març
9 h 30

Arribada i recepció dels participants a la sala de les festes de l’ajuntament del Pertús.
Distribució de llibretes i bolígrafs als participants

10 h

Presentació i objectius de la Trobada
Esmorzar

10 h 30

Formació de les parelles
Coordinació: Pasqual Tirach (Catalunya Nord) i Jordi Cicres (Girona)

11 h

Presentació en català i en francès: La frontera entre límit i pas / la frontière entre limite
et passage
Professor: Martina Camiade, directora de l’IFCT/ ICRESS/UPVD

12 h 30

Pujada al castell de Bellaguarda

13 h 30
15 h

Dinar al Castell de Bellaguarda
Visita guiada del Castell de Bellaguarda

17 h 30

Berenar a la sala del castell.

18 h

Síntesi de la jornada i elaboració del material bilingüe per les parelles
lingüístiques

21 h

Sopar

Diumenge 18 de març
10
14
15
18

h
h
h
h

Visita al MUME/mina Canta
Presentació del material elaborat el dia anterior per cada parella
Dinar can Manrella a la Vajol
Cloenda de la 3era Trobada

8. Comunicació del Programa Cultur Pro (Xarxa Vives d’Universitats)
Dins del Cultur Pro, la Xarxa Vives participa com a soci de comunicació. S’encarrega de la difusió
interna i externa del programa i de la creació i la consolidació de la imatge Cultur Pro. A través de
la pàgina web www.culturpro.eu es realitza una difusió permanent i actualitzada de l’estat de les
accions del programa amb notes de premsa que també envia al mapa de públics definit inicialment.
A més, també va crear la pàgina Cultur Pro de Facebook on es va incloure regularment tota
l’actualitat recollida al web.

4. Projecte de cooperació a Moçambic
L’any 2010 es va crear un grup de treball específic per la cooperació a Moçambic i com a resultat
es va aconseguir l’obtenció d’una acció preparatòria dins del Programa de Cooperació Interncional
(PCI) de l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID), dotat amb 30.000 euros.
Durant l’any 2012 la cooperació interuniversitària de la Xarxa Vives es va centrar en l’acció
preparatòria per a l’enfortiment institucional de les universitats públiques de Moçambic, mitjançant
la creació en el futur proper d’una o diverses accions integrades a universitats públiques del país: la
Universitate Zambeze al centre del país, la Universitate Lúrio al nord, i les universitats Eduardo
Mondlane i Pedagógica, presents ambdues a tot el país.
Aquesta acció preparatòria es va dissenyar amb les contribucions d’equips docents i investigadors
de 10 universitats distintes (Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Jaume I, Politècnica
de Catalunya, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic). Cadascuna de les universitats participants
va aportar al programa les persones disponibles en la seua institució amb capacitats, voluntat,
experiència i disponibilitat per respondre a les demandes i a les necessitats expressades per les
universitats públiques moçambiqueses.
Dins d’aquesta acció preparatòria, es van realitzar els primers desplaçaments per conèixer les
necessitats i possibilitats de futurs projectes conjunts. Per part de la Universitat de Zambeze,
Lourenço Magaia, director de Planificació, Cooperació i Desenvolupament Institucional, i Vicente

Xarxa Vives d’Universitats

MEMÒRIA 2012

59

Aniceto Manjate, director del Gabinet del rector de la Universitate Zambeze, van visitar les
universitats de la Xarxa Vives del 18 al 31 de març. Les universitats visitades van ser les següents:










Dilluns 19 de març: Universitat Politècnica de Catalunya.
Dimarts 20 de març: Universitat de Vic.
Dimecres 21 de març: Universitat de Lleida.
Dijous 22 de març: Universitat de Barcelona.
Divendres 23 de març: Universitat Autònoma de Barcelona.
Dilluns 26 de març: Universitat de Girona.
Dimarts 27 de març: Universitat Jaume I.
Dimecres 28 de març: Universitat de València i Universitat Politècnica de València.
Divendres 30 de març: Universitat Rovira i Virgili.

Per part de les universitats de la Xarxa Vives, els desplaçaments van ser els següents:

Universitat d’orígen

PDI

Temàtica de l’acció

Data del
desplaçament

Universitat de Vic

Anna Bonafont

Salut

24 de juny-4 de juliol

Universitat de Barcelona

Núria Casamitjana

Salut

24 de juny-3 de juliol

Universitat Jaume I

Leonor Hernández

Gestió eficient i sostenible de l’aigua, agricultura
sostenible i seguretat alimentària

26 de maig- 5 de juny

Universitat Rovira i Virgili

Laureano Jiménez

Enginyeria Química, contaminació d’aigües dolces

26 de maig- 10 de juny

Vicepresident I de la Xarxa Vives /
Coordinador científic del projecte

Joan Viñas

Salut/Coordinació del projecte

25 de juliol-25 d’agost

5. I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats
Des de l’any 2007, la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest
(CRUO) d’Algèria van desenvolupar el projecte de cooperació Programa Algèria Universitats (PAU).
En febrer de 2011, va tenir lloc a Alger una reunió entre el Ministeri d’Educació Superior i
Investigació Científica (MESRS) algerià i representants de la Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles (CRUE), en la qual es va posar de manifest l’interès per part d’ambdues institucions
d’augmentar la col·laboració entre les universitats espanyoles i algerianes.
La Comisió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE), en tant que
comissió sectorial de la CRUE, va valorar l’interès palès i en aquest sentit va decidir organitzar una
trobada entre universitats espanyoles i algerianes amb la finalitat d’aproximar els dos sistemes
universitaris veïns.
Per aquesta raó, els dies 23 i 24 d’abril de 2012 va tenir lloc en la Universitat d’Alacant la «I
Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats». Els principals blocs temàtics de la Trobada es van
agrupar al voltant de les sinèrgies entre les universitats d’ambdós països i els instruments de
cooperació universitària en l’àmbit internacional.
La I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats va estar organitzada per la Conferència de Rectors
de les Universitats Espanyoles, el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya – AECID, el Ministeri
d’Educació Superior i Investigació Científica d’Algèria i la Xarxa Vives d’Universitats. Va comptar
amb la col·laboració de Casa Mediterráneo i de la Universitat d’Alacant.
Tota la informació de la reunió es va poder consultar a la pàgina web creada per aquesta ocasió
www.reuni.org.

Xarxa Vives d’Universitats

MEMÒRIA 2012

60

PROGRAMA
DIUMENGE, 22 D’ABRIL
20.30 h

Trasllat des dels hotels al Castell de Santa Bàrbara.

21 h

Sopar de benvinguda. Castell de Santa Bàrbara

23 h

Trasllat des del Castell de Santa Bàrbara als hotels.

DILLUNS, 23 D’ABRIL
8.30 h

Acreditacions

9h

Obertura i paraules de benvinguda
Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant
Joan Viñas i Salas, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats
Montserrat Casas Ametller, vicepresidenta de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE) i rectora de la Universitat de les Illes Balears
Almudena Muñoz Guajardo, directora general de Casa Mediterráneo
Ouiza Cherifi, presidenta de la Conferència Nacional d’Universitats d’Algèria i rectora de la
Universitat de Boumerdès
Amel Djellab, agregada diplomàtica encarregada dels Assumptes Culturals i de Cooperació de
l’Ambaixada d’Algèria a Espanya

9.30 h

Presentació dels sistemes universitaris algerià i espanyol
Montserrat Casas Ametller, vicepresidenta de la CRUE i rectora de la Universitat de les Illes
Balears
Ouiza Cherifi, presidenta de la Conferència Nacional d’Universitats d’Algèria i rectora de la
Universitat de Boumerdès

9.50 h

Presentació dels antecedents d’aquesta Trobada
Sergio Blanco Ania, adjunt al coordinador general de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) de
l’Ambaixada d’Espanya a Alger
Larbi Chahed, rector de la Universitat d’Oran

10 h

Pausa-cafè

10.30 h

Taula rodona entorn de la sinèrgia universitat-empresa en els sistemes universitaris
espanyol i algerià
Djoudi Merabet, rector de la Universitat de Bejaia
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, catedràtic de Ciencia dels Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica i rector de la Universitat de Cantàbria (2004-2012)
Akli Tarzalt, de Benisat Water Company (Grupo Cobra + AEC)
Abdelhamid Touati, responsable de Formació de la multinacional Fertial
Moderador: Ali Kouadria, rector de la Universitat de Skikda

13.15 h

Dinar
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15 h

Reunions bilaterals entre universitats per a tractar col·laboracions actuals i/o futures

16.30 h

Taula rodona sobre els instruments de cooperació universitària en l’àmbit internacional
Joan Viñas i Salas, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats
Bernard Segarra, representant de la Unión Europea a Alger
Djamel Akretche, vicerector de la Post-graduació, recerca científica i habilitació universitària de
la Universitat de les Ciències i de la Tecnologia Houari Boumediene (USTHB)
Saliha Oukid, vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat de Blida
Moderador: José Manuel Martínez Sierra, director general de la Fundació Universitat.es i
catedràtic Jean Monnet en Dret de la UE

18 h

Taller plenari sobre les experiències universitat-empresa en els sistemes universitaris
espanyol i algerià
Juan Miguel Martínez Rubio, vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat Politècnica de València
Abdelaziz Tairi, vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat de Boumerdès
José Minguillón Forteza, Country Manager del Grup Cobra a Algèria
Abdelhamid Touati, responsable de Formació de lamultinacional Fertial
Moderadora: Mª Isabel Sánchez-Mora Molina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació de la
Universitat de Múrcia

21 h

Sopar

DIMARTS, 24 D’ABRIL
9h

Tallers en paral·lel:
A. Experiències de cooperació universitària en l’àmbit internacional
Begoña San Miguel del Hoyo, vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat d’Alacant
Maria Rosa Terradellas Piferrer, vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat de la Universitat
de Girona
Farida Hobar, vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat de Constantine
Robert Sala Ramos, coordinador del Programa de Doctorat en Quaternari i Prehistòria de la
Universitat Rovira i Virgili
Salim Chiki, cap de Projecte PCI en Informàtica de la Universitat de Constantine
Moderador: Mustapha Djaafour, vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat de
Tlemcen
B. Línies de treball de l’espanyol com a llengua estrangera
Ratiba Guidoum, vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Alger 2
Raquel Romero Guillemas, directora de l’Institut Cervantes a Alger
Mª Isabel Toro Pascua, directora de Cursos Internacionals de la Universitat de Salamanca
Abdelhak El-Kebir, coordinador tècnic del Programa Algèria Universitats
Moderador: Olga Gil Medrano, vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat de València

11 h

Pausa-cafè

11.30 h

Conclusions
Taller universitat-empresa
Mª Isabel Sánchez-Mora Molina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació de la Universitat de Múrcia
Taller cooperació universitària
Mustapha Djaafour, vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat de Tlemcen
Taller espanyol com a llengua estrangera
Olga Gil Medrano, vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de
València
Cloenda
Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant
Ouiza Cherifi, presidenta de la Conferència Nacional d’Universitats d’Algèria i rectora de la
Universitat de Boumerdès
Juan Miguel Martínez Rubio, vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat Politècnica de València

13.30 h

Dinar.
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DADES DE CONTACTE
XARXA VIVES D’UNIVERSITATS
Edifici Àgora
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 72 89 93
Fax: +34 964 72 89 92
A/e: xarxa@vives.org
www.vives.org

Signat

Ignasi Casadesús i Olucha
Secretari executiu
Castelló de la Plana, 25 de febrer de 2013
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