1714: EL CATALÀ
A LA UNIVERSITAT
El Tricentenari i el vintè aniversari
de la Xarxa Vives d’Universitats
des de la perspectiva de la llengua
Cicle de taules rodones (octubre-desembre de 2014)
Amb motiu del Tricentenari i del vintè aniversari de la Xarxa Vives
d’Universitats, la Universitat de Barcelona organitza un cicle de
taules rodones a l’entorn de la llengua, la història i la Universitat;
la funció social d’aquesta institució; la política lingüística, i el repte
actual de la internacionalització.

Organitzen:				Col·laboren:
Comissionat per a Multilingüisme		
Centre de Normalització Lingüística
					de Barcelona
Departament de Filologia Catalana,
Facultat de Filologia			
Vicerectorat de Comunicació i Projecció
Centre Universitari de Sociolingüística
Vicerectorat d’Estudiants i Política
i Comunicació				Lingüística
				
Serveis Lingüístics			
Vicerectorat de Política Científica		
			 						

				

TAULA RODONA:

«LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
I ELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA»
12 de novembre a les 18.30 h
Aula Magna de l’Edifici Històric
DESCRIPCIÓ
Actualment, la universitat, homologada internacionalment tant en
docència com en recerca, està experimentant la necessitat de canviar
i renovar-se. S’espera que sigui una institució acadèmica de qualitat
i connectada amb la societat, però la situació actual ens fa plantejar
algunes qüestions, com ara:
Com haurien de ser les nostres universitats al segle XXI?
Quin model d’universitat pública volem?
Quina és la responsabilitat social de la universitat?

PRESENTEN
Enric Canela Campos, vicerector de Política Científica
M. Teresa Garcia Castanyer, comissionada per a Multilingüisme

HI PARTICIPEN
Emili Boix, del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació i del Departament de Filologia Catalana
Josep Ferrer, ponent del IV Congrés Universitari Català i exrector
de la Universitat Politècnica de Catalunya
Joan Melià, exdirector general de Política Lingüística de les Illes
Balears i professor a la Universitat de les Illes Balears
Ferran Suay, d’Acció Cultural del País Valencià, la Plataforma per la
Llengua al País Valencià i la Universitat de València

