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Definició, coordinació i 
desenvolupament de projectes 
universitaris i en col·laboració 
amb altres institucions

Lideratge de programes internacionals

Coordinació de grups de treball 
interuniversitaris: tècnics, 
docents i de recerca

Elaboració d’estudis i informes

Coordinació i elaboració de recursos:  
guies, catàlegs, cercadors i 
material de consulta en línia

Representació i participació en 
fires i fòrums sectorials

Organització d’esdeveniments: 
jornades, seminaris, congressos 
i activitats culturals

Gestió de recursos | Definició de polítiques | Projecció

Serveis



Promoure la cohesió de la comunitat universitària  
i reforçar la projecció i l’impacte de la universitat en la societat. 

MISSIÓ

Contribuint a fer 
encara més forta 
l’educació superior  
i la recerca.

Mitjançant una 
sistemàtica de treball 
coordinat i compartit, 
fonamentat en 
l’equitat entre els seus 
membres, la qualitat i 
el servei. 

Formulant propostes 
conjuntes de les 
universitats i facilitant 
la seua inclusió en 
l’agenda social i 
política de cada realitat 
administrativa.

Regió universitària de 22  
universitats de quatre estats europeus:  
Andorra, Espanya, França i Itàlia 

La Xarxa Vives és una institució sense ànim  
de lucre que representa i coordina l’acció  
conjunta de 22 universitats en educació  
superior, cultura i llengua



La Xarxa Vives lidera serveis per a universitats 
amb l’objectiu de contribuir al procés  
de construcció i de desenvolupament  
econòmic i social d’aquesta regió universitària 
transfronterera de l’Europa Mediterrània

VALORS COMPARTITS

Respecte a l’autonomia universitària.

Democràcia com a forma de govern 
de la institució.
 
Voluntat de projecció i servei conjunt 
a la societat.

Unitat lingüística de les comunitats 
universitàries membres, amb vincles 
geogràfics, històrics i culturals comuns 
en un context multilingüe.

Col·laboració  interuniversitària.
 
Equitat entre totes 
les universitats.

Col·laboració interuniversitària
Equitat entre totes les universitats
Unitat lingüística

150 
Accions  
anuals

60 
Grups de treball

16 
Programes



Optimització de recursos a través del treball coordinat i l’acció conjunta.

Obtenció de solucions per projectes en xarxa. 

Impacte sobre un col·lectiu universitari superior a les 500.000 persones.

Posicionament de la universitat com a motor d’innovació.
 
Increment de la competitivitat de titulats, docents i personal d’administració.

Participació a la xarxa universitària de referència del sud d’Europa 
i d’un pol d’excel·lència vinculat al teixit socioeconòmic i vertebrat  
per les institucions membres.

Comunitat universitària 
integrada per 500.000 estudiants, 
40.000 PDI  i 20.000 membres del PAS

Beneficis



25 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes universitaris  
amb resultats visibles i reconeguts.

Flexibilitat per abordar nous projectes a través d’un equip professional  
propi que en garanteix el resultat. 
 
Xarxa consolidada de relacions i aliances a tots els territoris de parla catalana.

Acció orientada cap al servei a les universitats, des del compromís  
per l’excel·lència en la gestió i pels valors compartits.

25 anys de xarxa 
consolidada  
d’aliances

25

Garanties



Secretaria executiva

Universitat Jaume I
Edifici Àgora, local 10

12006 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 728 993

xarxa@vives.org

vives.org


