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OBJECTIUS
1. Facilitar un espai per conéixer i compartir interessos des de l’actuació que desenvolupen els Serveis Lingüístics i els Serveis
de Publicacions i Editorials, tant per separat com de manera conjunta, en relació a les publicacions universitàries en català.
2. Oferir un marc per valorar necessitats i oportunitats sobre iniciatives i/o bones pràctiques en la publicació universitària en
català.

PARTICIPANTS
Representants de les universitats a la Comissió de Llengua (CL) i al Grup de Treball de Publicacions (GTP) de la Xarxa Vives.

PROGRAMA DE LA TROBADA
PROGRAMA DE LA TROBADA
L’activitat es planteja com una trobada d’intercanvi d’informació i detecció de bones pràctiques entre els responsables de la
gestió lingüística i la gestió editorial de les universitats de la XVU a partir de l’anàlisi dels blocs següents:

BLOC 1: ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Conducció: Josep Forcadell (UA)

Comptarà amb una presentació introductòria, a càrrec de la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives. A continuació, cada
universitat haurà de fer una breu presentació de la política editorial en català de cada universitat, que haurà de respondre
a les preguntes següents:
a. Existeix col·laboració entre el SLU i el SPU per la publicació universitària en català?
b En cas afirmatiu, a través de quines iniciatives?
c. Existeixen directrius de política lingüística respecte les publicacions universitàries?
d Exemples de bones pràctiques en actuacions conjuntes o per separat d’incentivació de la publicació universitària en
català.

El format de la presentació que haurà de fer cada universitat haurà de ser el següent:
a. Diapositiva (màxim 2 per universitat) que responga a les qüestions que es plantegen al punt anterior.
b. L’exposició anirà a càrrec dels representants de cada universitat a la CL i al GTP.
c. Durada màxima de l’exposició: 5 minuts.
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BLOC 2: TREBALL PER GRUPS. PROPOSTES PER LA PROMOCIÓ DE LA PUBLICACIÓ UNIVERSITÀRIA EN CATALÀ
Conducció: Ignasi Casadesús

Els participants es dividiran per grups. La dinàmica que se seguirà serà la següent:
a. Cada grup haurà d’apuntar entre 3 i 5 propostes d’actuació de manera prioritzada que ajuden a promoure la publicació
universitària en català (propostes de col·laboració entre SLU i SPU, incentius, etc.).
b. Cada grup explicarà breument a la resta de grups les propostes anotades.
c. Cada grup haurà de seleccionar 2 propostes del total de les presentades.
L’assignació per grups es facilitarà des de l’organització.
BLOC 3: PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA D’AJUTS A COEDICIONS DE MANUALS UNIVERSITARIS EN CATALÀ
Conducció: Jaume Llambrich (URV)

CONCLUSIONS
Conducció: Josep Forcadell (UA) i Jordi de Bofarull (URV)

HORARIS I UBICACIÓ DE LES ACTIVITATS
A fi d’aprofitar la presència de representants de la Comissió de Llengua i del Grup de Treball de Publicacions, es convocaran
reunions de treball sectorials d’acord amb l’esquema horari següent:

DIMECRES 23 DE MAIG
COMISSIÓ DE LLENGUA
Sala de Juntes de Rectorat
9:30 h

Reunió Comissió de Llengua de la XVU.

13:30 h

Fi de la sessió.
TROBADA FÒRUM VIVES
Saló d’Actes de l’edifici Germà Bernàcer. Aules GB/1002, GB/1004 i GB/1014 (treball per grups)

15 h

Recepció de participants i benvinguda.

15:15 h

Bloc 1. Estat de la qüestió.

16:30 h

DESCANS

16:45 h

Bloc 2. Treball per grups. Propostes per la promoció de la publicació universitària en català.

18 h

Bloc 3. Presentació d’una proposta de convocatòria d’ajuts a coedicions de manuals universitaris en català.

18:30 h

Debat final i conclusions.

19 h

Finalització de la trobada.

21 h

SOPAR
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DIJOUS 24 DE MAIG
GRUP DE TREBALL DE PUBLICACIONS
Sala de reunions (planta baixa). Edifici de Rectorat
9:30 h

Reunió del Grup de Treball de Publicacions.

13 h

Fi de la sessió.

GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA
Caldrà formalitzar la participació en la trobada a través d’aquest formulari.

ALLOTJAMENT
L’allotjament dels participants anirà a càrrec de cada universitat.
S’ha gestionat una prereserva amb tarifes especials per als assistents a la Villa Universitària de la Universitat d’Alacant. Consulteu la informació
adjunta.
El termini per realitzar la reserva amb aquestes tarifes és el 15 de maig.
La persona de contacte per realitzar la reserva és Pedro López (plopez@villauniversitaria.com- 966 142 042 ext 1202).

L’etiqueta de l’activitat serà #fòrumvives

Amb la col·laboració de:

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat
CEU Cardenal Herrera. Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat
de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de
Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser.
WWW.VIVES.ORG
Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

