Acte de cloenda del II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger
(Morella, 15 d’octubre de 2011)

Intervenció del secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats

Alcalde de Morella [Joaquim Puig]
Director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull [Andreu
Bosch]
Secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua [Verònica Cantó]
Professors i professores,
Senyores i senyors,

En primer lloc, vull agrair a l’alcalde l’acollida que les activitats de la Xarxa Vives
troben sempre a Morella, la ciutat que va veure el naixement de l’associació
d’universitats dels territoris de parla catalana, l’any 94. Sempre és un plaer
tornar a la capital dels Ports, que a més aquests dies està d’enhorabona, en
haver rebut el premi «Patrimoni 2011» per una decisió de les ciutats espanyoles
Patrimoni de la Humanitat, per la recuperació integral del seu casc històric, a
partir d’un projecte conjunt de l’Ajuntament i de la Universitat Jaume I.

Quan ens apropem al final de la segona edició d’aquest curs –que culminarà
demà diumenge a Vinaròs- és un bon moment per a fer balanç. No ens
correspon a nosaltres valorar l’èxit d’aquesta iniciativa conjunta de l’Institut
Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives, però és
evident que a més d’una bona ocasió per aprofundir en la didàctica de la
llengua catalana com a idioma estranger, el curs ha estat una nova oportunitat
per a compartir experiències entre els participants.
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A la Xarxa Vives apostem per l’intercanvi entre persones de diferents sabers de
coneixement com una manera d’enriquir l’experiència de cada activitat. La
majoria dels alumnes d’aquest curs, 30 dels 40, compteu amb estudis de
Filologia Catalana, però entre vosaltres també hi ha persones que proveniu
d’àmbits tan diversos com Traducció i Interpretació, Publicitat, Sociologia,
Humanitats,

Psicologia

o

Arts

escèniques,

sense

oblidar

Comunicació

Audiovisual. La meitat dels participants esteu vinculats amb les universitats
valencianes, i la resta es reparteix entre les catalanes (17) i la de les Illes
Balears (3).

L’any passat, a la primera edició del curs, vam tenir el mateix equilibri territorial
entre l’alumnat, però amb els participants d’universitats catalanes com a primer
collectiu. Els alumnes amb estudis de Filologia Catalana també eren una
majoria (19), però hi havia també 11 provinents de Traducció i Interpretació. La
resta pertanyien a àmbits com Magisteri, Història, Dret o Filosofia, entre
d’altres.

Aquest curs és, en definitiva, una mostra més del compromís de la Xarxa Vives
envers el creixement de la llengua catalana a l’exterior. Però també representa
un nou exemple de la tasca conjunta entre institucions que treballem en
parallel però amb objectius comuns. És per això que, en nom de l’associació
d’universitats dels territoris de parla catalana, vull transmetre agrair a l’Institut
Ramon Llull i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la seua aposta per la
continuïtat del curs.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
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