Acte d’inauguració del II Curs d’introducció a la didàctica de la
llengua com a idioma estranger
Vinaròs, 14 d’octubre de 2011
Intervenció del president de la Xarxa Vives d’Universitats
i rector de la Universitat Jaume I

Alcalde de Vinaròs [Juan Bautista Juan Roig]
Director de l’Institut Ramon Llull [Vicenç Villatoro Lamolla]
President en funcions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua [Manuel Pérez
Saldanya]
Professors i professores,
Senyores i senyors,

Com a president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Jaume I, és un plaer
donar-vos la benvinguda a Vinaròs, a les comarques de Castelló on va néixer
l’associació de les universitats de parla catalana, que el proper dia 28 complirà
17 anys. Com sabeu, la Xarxa ha esdevingut una plataforma única de serveis
innovadors i amb valor afegit per a les universitats de la regió Vives, per a tota
la comunitat universitària i per a la societat. Com associació d’universitats en
creixement, a través de més de 50 línies d’actuació concretes cada any, la
Xarxa és el referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el
País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya.

Entre altres àmbits d’activitat, des de la Xarxa treballem per la nostra cultura i
ho fem colze a colze amb altres institucions d’arreu del territori. En aquest
sentit, la collaboració amb l’Institut Ramon Llull és una conseqüència lògica de
la vocació de servei de la Xarxa i, alhora, una magnífica oportunitat. En aquest
sentit, els resultats dels primers anys d’aquesta línia de collaboració són
engrescadors. Les jornades internacionals de professors de català, la
participació conjunta en fires internacionals de llengües o l’acte anual
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d’inauguració dels estudis catalans a l’exterior són, juntament amb el Programa
de Qualificació Complementària, alguns exemples d’una tasca que ens enriqueix
a ambdues parts, ajudant-nos a reforçar la nostra aposta per la difusió arreu
del món de la cultura catalana i dels seus valors.

En definitiva, aquestes fites són una prova més que quan existeix collaboració
institucional amb objectius clars i sensibilitats compartides, els resultats només
poden ser positius per a la societat.

Aquest curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger és
un altre exemple d’aquesta tasca conjunta. Reunir-nos per segon any
consecutiu a Vinaròs i Morella per aquest curs és un bon senyal. Quan una
estratègia funciona, només ens cal aprofundir en ella i enfortir-la. Per això,
particularment, jo estic avui doblement satisfet, com a president de la Xarxa
Vives i com a rector de la Universitat Jaume I.

El compromís cívic de la Xarxa Vives envers la llengua catalana és una constant
des de la seua constitució l’any 1994. Les universitats hem apostat
conjuntament per la potenciació del català a través de tots els àmbits de la
seua activitat i hem donat un suport científic continuat a la unitat lingüística.
Però treballar junts en català no és una tasca amb els límits geogràfics de la
regió Vives, sinó que cada vegada impregna més d’ambició la nostra actuació
cap a fora, en el marc d’un treball d’internacionalització orientat a fer créixer la
presència de la nostra cultura arreu del món. Cal tenir en compte que
actualment són més de 120 universitats de més de 30 països arreu del món les
que imparteixen estudis catalans, amb més de 7.000 alumnes el curs passat.

En definitiva, la llengua i la cultura catalanes són dos eixos de la nostra tasca.
Els pilars d’un projecte tan engrescador com la Xarxa Vives. Com a president de
la Xarxa, vull agrair-vos a tots la vostra participació en aquest curs, una pedra
més d’aquest edifici que bastim entre tots.
Moltes gràcies a tots i a totes.
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