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El passat 1 de juliol la Universitat d'Alacant va assumir la presidència de la Xarxa Vives
d'Universitats, que mantindrà fins al mes de gener de 2014. La UA se situa així al capdavant de
l'associació de 21 universitats de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears, Catalunya Nord,
Andorra i Sardenya. La Xarxa és l'única plataforma que aplega institucions públiques i privades de
tots els territoris amb identitat cultural i lingüística, i per tant, la presidència representa per a la UA
una interessant oportunitat de projecció exterior.

Des dels inicis de la Xarxa, l'any 1994, la UA ha participat activament i s'ha implicat en cadascun
dels projectes de la regió universitària Vives, conformada per universitats de 4 estats de l'arc
mediterrani europeu que comptem amb mig milió d'estudiants. I ho hem fet perquè junts construïm el
corredor mediterrani del coneixement, un àrea de referència en campus d'excel·lència internacional i
grups de recerca. Però també ho fem perquè compartim una mateixa llengua, una cultura i uns
lligams històrics que es projecten al món a través de la tasca científica de les institucions d'educació
superior.

Esta projecció pren forma a través de les accions contemplades en el Pla de Política Lingüística de
la Xarxa. Es tracta d'una de les iniciatives estratègiques de la Xarxa i es desenvolupa sota el
lideratge de la UA, que presideix la Comissió de tots els directors dels serveis lingüístics de les
universitats.

Entre les accions contemplades en este pla figuren els cursos de intensius de llengua per a
estudiants Erasmus, que des del curs 2010-2011 ha aportat formació lingüística i cultural a 800
estudiants internacionals (d'un total superior als 4.000 sol·licitants) a través de 64 cursos arreu de la
regió Vives i que aviat es completaran amb la oferta XarxaMooc. Són bons exemples de com, unides
per la Xarxa, les universitats podem projectar la nostra cultura al món. I alhora, és una mostra més
que en compartir serveis, optimem recursos i podem servir millor a la societat. Aquest és l'esperit de
la Xarxa Vives, que durant els propers mesos comptarà amb el lideratge de la UA. Us convide a
conèixer-la i aprofitar-la.

