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Lluís Vives, 20 anys fent xarxa
La Xarxa Vives d'Universitats, que aixopluga 21 universitat de territoris de parla catalana, compleix
avui dues dècades de vida. La plataforma fou pionera a aplegar administracions públiques i privades
de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya.
A vui fa tot just 20 anys es va donar un pas de gegant en l'articulació de la nostra cultura i el saber
comú. I és que avui fa tot just dues dècades, el 28 d'octubre de 1994, es va constituir a la ciutat de
Morella (Ports) la Xarxa Vives d'Universitats, una plataforma que aixopluga universitats de tots els
territoris de parla catalana. Aleshores, la Xarxa Vives va nàixer amb la participació de 13
universitats, però durant aquests 20 anys s'hi han anat afegint de noves fins situar-se en les 21
actuals. En l'actualitat, les universitats integrades en la Xarxa Vives -pertanyents a quatre països
diferents: Andorra, Espanya, França i Itàlia- sumen mig milió d'estudiants i 40.000 professors. Més
enllà de la seua importància com a lloc de trobada universitari, la Xarxa fou pionera a aplegar
administracions públiques i privades de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord,
Andorra i Sardenya.

Object 1

En aquestos 20 anys d'existència, la Xarxa Vives s'ha consolidat com una plataforma on compartir
experiències, unir esforços i dissenyar noves iniciatives, tot tenint com a nexe d'unió una llengua i
una cultura compartida. Ha servit, a més, per projectar internacionalment la comunitat universitària
dels territoris de parla catalana i, de retruc, la llengua mateixa.
Durant tot aquest any, i al marge de la seua activitat ordinària, les universitat de la Xarxa Vives han
organitzat un seguit d'activitats per commemorar l'efemèride. A més, s'hi han creat diversos espais
webs amb tota la informació sobre l'aniversari. En ells s'hi poden trobar declaracions dels rectors
que van impulsar la creació de la Xarxa Vives l'any 1994, a més d'un vídeo on diverses personalitats
com ara, Muriel Casals, Joan Francesc Mira, Antoni Miró o Pere Miquel Campos parlen de la
importància que aquesta plataforma ha tingut en l'articulació de la cultura catalana.

