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Vint anys de Xarxa Vives d’Universitats
vui, divendres, la Universitat d’Alacant acull
l’acte inaugural del 20è
aniversari de la Xarxa
Vives. Al llarg de 2014
les universitats dels territoris de
parla catalana celebrem que
aquesta plataforma s’ha consolidat en només dues dècades com a
espai internacional de treball
compartit. A partir d’uns valors
comuns, la Xarxa ha contribuït decisivament al desenvolupament
del corredor mediterrani del coneixement, una de les àrees més
dinàmiques d’Europa.
De les 13 universitats que van
fundar la Xarxa, el 28 d’octubre de
1994 a Morella, hem crescut fins a
21 institucions públiques i privades.
A partir d’aquella primera trobada
de rectors hem passat a desenvolupar un potent catàleg de serveis de
qualitat que permet optimar recursos, guanyar competitivitat com a
societat i millorar l’ocupabilitat dels
titulats. Aquesta progressió ha estat
possible gràcies a la coordinació, al
treball constant i al compromís de
centenars de persones que han fet
créixer la regió Vives.
Aquest compromís no ha estat
mai una apel·lació buida sinó una
realitat. Gràcies a una visió de llums
llargs, hem pogut innovar i avançarnos en diferents ocasions a les necessitats de les universitats i, per
tant, de la societat a la qual servim.
Per exemple, l’any següent a la
fundació de la Xarxa ens vam avançar al procés de Bolonya amb la
principal oferta agregada de formació estiuenca a Europa: la Guia
de cursos d’estiu. Al cap de cinc
anys vam posar en valor el patrimoni bibliogràfic en llengua catalana amb la creació de la Bibliote-
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litat de l’estudiantat internacional, que rep més de 10.000 Erasmus cada curs. Des de l’any 2010,
aquests estudiants que trien els
nostres territoris poden aprendre
català amb els cursos intensius
EILC. En aquest sentit, venim de
fer un altre pas amb la creació de
XarxaMOOC, el primer curs en línia, massiu i obert en català pensat
per a l’aprenentatge de llenguatges d’especialitat, en el qual han
participat els especialistes i les
institucions de més renom.
Al llarg del temps hem treballat
amb ambició per anar més lluny,
perquè la força de 21 universitats
ens ho permet. En aquesta línia,
l’any 2012 la Xarxa va bastir el primer Pla de Política Lingüística
compartit per institucions de tots
els territoris de parla catalana. Si
fins ara havíem estat un referent
d’unitat acadèmica, ara marquem
el camí amb una estratègia comuna de promoció de la llengua a la
universitat. Un dels resultats
d’aquest pla l’acabem de presentar: la guia Criteris lingüístics per
a textos corporatius de difusió general podrà ser emprada per institucions i empreses que s’adrecen
al conjunt de la regió Vives.
Aquest serà un any de celebracions i per a la Universitat d’Alacant és un honor haver fet coincidir la nostra presidència amb
l’inici dels actes commemoratius
del 20è aniversari i albergar, al
nostre MUA, l’exposició Imatges
Vives. Vint anys de la Xarxa Vives
d’Universitats.
L’experiència ens demostra que
junts podem anar més lluny, compartint una ambició que supera les
fronteres i uneix institucions de
quatre estats europeus.

BERNAT MARRÈ
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Carta al meu pare
Fa dos dies que esperes la meua resposta. Però no sé què dir-te, ni com consolarte. M’escrius que “segueix l’atac a la nostra cultura i que no ens faran callar”. Però la veritat és que sí que ho fan. Han dut
a terme tot el que estava a les seues mans
mentre s’omplen la boca d’hipocresia.
I ja sé que tot hauria de ser més fàcil.
Parlar, sentir, comunicar-se... no hauria
decomportaraquestpatiment.Iésqueno
demanesgrancosa:poderparlarsenseestrafer la veu, viure sense aquesta intranquil·litatpermanent,iescoltarlateuallengua sense haver de demanar permís.
Sé que t’ho van llevant tot. Primer va
ser el carrer. La realitat que t’envolta no
parla ni pensa en la teua llengua i tu divagues incomprès per aquest país teu que
sembla que no ho siga. I ara entren sense
permís a casa... I et recorden que casa teua no és ta casa. I ho fan sense miraments,
ambunacrueltatdespietada,amblaforça
delpoder,ilavulnerabilitatdenohaverde
forçar el pany, perquè tenen la clau de casa nostra, i entren sense permís i envaeixen la més profunda intimitat.

I jo, pare, et mire sense saber què dirte... sense poder respondre què hem fet
per merèixer aquest dolor. I l’únic que et
puc dir és que a pesar de tot aquest dolor, agraïsc que em parlares i m’estimares
en aquesta llengua, perquè això m’ha fet
més valenta, més forta, menys resignada,
més lluitadora, més solidària, més sensible, més empàtica, més oberta... i malgrat tots els moments de dolor que suposa viure en aquesta llengua, hi ha molts
altres més dies de goig. I eixa alegria que
ens volen fer oblidar, no permetes que
ens la lleven mai.

justifiquen l’estada, però a més d’això
els catalans tenim motius especials que
ens hi han connectat durant anys, des
d’un esperit emprenedor semblant fins
a una llengua compartida. Per això s’entén la importància que per a nosaltres
hauria de tenir fomentar-ne al màxim
els intercanvis moderns i les col·laboracions en tots els temes d’interès comú.
Aquesta és la projecció de futur que ens
pot obrir noves portes a Europa, que ens
ha de beneficiar mútuament i per la qual
hem d’apostar tots plegats sense cap
mena de dubte.

AINA SANTAMARIA PUGA
ALACANT

FRANCESC MALLOFRÉ
GIRONA

Perpinyà

Política, negocis i misèria

La ciutat de Perpinyà és la capital econòmica, artística i cultural del Rosselló.
La seva oferta en qualsevol d’aquests
sectors la converteix en un lloc magnífic
per fer-hi una visita, i el millor de tot és
que la tenim a quatre passos. El seu centre històric, els carrerons amb botigues
i la vista del Canigó des de l’impressionant Palau dels Reis de Mallorca ja hi

El problema de debò de casa nostra és la
falta de cultura política dels catalans. La
política és la clau de volta que permet
viure en una societat, mínimament, cívica i justa. De fet, la política és la que ha de
fer possible una justícia social, eficaç i independent,queescapcidedebòlacorrupció i les desigualtats. Malauradament, a
Catalunya, durant molt de temps molta
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gent s’ha dedicat a fer negocis i ha deixat
de banda la política; ara en paguem les
conseqüències.
JOSEP LOSTE
PORTBOU

Què dirà, ara?
Joan Carles va dir que el català mai havia
estat perseguit. Quin serà el seu pròxim
discurs després que a València s’hagin fet
tancarla televisióilaradiocatalanes?Gosarà seguir mentint...?
Què més se li acudirà al PP? Ni volem
que se’ns castellanitzi els nostres infants,
ni volem tornar als 40 anys de dictadura,
d’una dreta capitalitzada a costa de les
classes treballadores i, fins i tot, dels que
ja viuen amb precarietat.
ROSER BERMUDO I FONT
VIC
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