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0. PRESENTACIÓ  

La finalitat d’aquesta Memòria d’activitats és reflectir l’actuació global de la Xarxa Vives d’Universitats d’acord amb els 
objectius de l’associació, i oferir un resum de tot el ventall d’activitats que s’han dut a terme durant l’any 2021 (i, per tant, 
dels objectius assolits durant aquest període).  

Pel que fa a l’estructura dels continguts del document, en primer lloc figura una introducció sobre la Xarxa i la relació 
d’òrgans de govern i comissions i grups de treball segons el pla estratègic, amb els membres que en formaren part durant 
l’any 2021.  

El següent apartat és el d’actuació, on trobem una taula que permet visualitzar de forma ràpida i concisa quins són els 
principals programes de la Xarxa. 

A continuació es troba la part més extensa de la memòria: la informació sobre la relació d’activitats que la XVU ha dut a 
terme al llarg del 2021, que s’enquadren totes elles en els diversos programes d’actuació. 

 

 

 

 



Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 

 
- 4 - 

1. XARXA VIVES D’UNIVERSITATS  

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. 

 

 Regió universitària de 22 universitats de 4 estats 
europeus: Andorra, Espanya, França i Itàlia.  
 

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

 

 16 programes, 60 grups de treball, 150 accions 
anuals.  
 

 25 anys de xarxa consolidada d’aliances a tots els 
territoris de parla catalana. 
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Optimar recursos i millorar la competitivitat amb una xarxa universitària de 
referència al sud d’Europa 
 

 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. 

 

1.1 SERVEIS 
 

Gestió de recursos | Definició de polítiques | Projecció

 

 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  

 

1.2 DEFINICIÓ ESTRATÈGICA 
 

VALORS COMPARTITS 

1. Unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles geogràfics, històrics i culturals comuns. 
 

2. Col·laboració interuniversitària. 
 

3. Equitat entre totes les universitats. 
 

4. Respecte a l’autonomia universitària. 
 

5. Democràcia com a forma de govern de la institució. 
 

6. Voluntat de projecció i servei conjunt a la societat. 
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MISSIÓ 

La Xarxa Vives d’Universitats promou la cohesió de la comunitat universitària i reforça la projecció i l’impacte de la 
universitat en la societat. La Xarxa Vives d’Universitats desenvolupa la seua missió: 

 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. 

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

 

VISIÓ 

Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta i la plataforma pel desenvolupament d’estratègies comunes de les 
universitats de la comunitat que integren les societats de parla i cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-
Mediterrània. 

 

OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS 

1. Promoure i desenvolupar al més alt nivell la definició d’estratègies comunes. 
 

2. Difondre un cos de coneixement comú sobre el sistema universitari que conforma i les tendències globals en 
educació superior i recerca universitària, amb especial atenció al món digital. 

 
3. Facilitar el treball coordinat en tots els àmbits d’actuació universitària. 

 
4. Impulsar i coordinar les accions interuniversitàries en els àmbits de llengua pròpia i multilingüisme de les 

universitats membres.  
 

5. Promoure programes interuniversitaris destinats a la comunitat universitària a través de la prestació de 
serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats membres. 
 

6. Incrementar el coneixement i el reconeixement vertebrat de la institució per part de les diverses realitats 
socials que composen l'entorn d'influència de la Xarxa Vives d’Universitats i reforçar la projecció 
internacional com a grup d’universitats. 
 

7. Identificar l’acció de la Xarxa Vives com a acció pròpia de cada universitat membre.  
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2. ESTRUCTURA  

En gener de 1998, el Consell General de la Xarxa Vives, format per tots els rectors de les universitats membres, va decidir 
que la presidència de la institució fos semestral i rotatòria, d’acord amb un torn establert i ratificat per l’òrgan esmentat en 
cada canvi de presidència. Així, la universitat que presideix l’associació esdevé el punt de referència de les activitats 
fonamentals, i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre de durada de la 
presidència. 

En el Consell General de 5 novembre de 2010 a la Universitat de Lleida es va acordar una reestructuració dels òrgans de 
govern i de treball de la institució, adreçada a optimitzar el funcionament i la gestió dels projectes i les actuacions per part 
de cada ens responsable. 
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El Consell General 

Els rectors i les rectores de totes les universitats de la XVU integren el Consell General per dret propi irrenunciable i en 
igualtat absoluta.  

El Consell General és l’òrgan suprem de l’associació, l’òrgan de decisió i gestió estratègica que estableix el programa general 
d’actuació, i supervisa la gestió i la realització de les diferents activitats. Entre les funcions fonamentals, destaquen la 
d’establir el calendari de rotació de les presidències, revocar el càrrec de president, aprovar els pressupostos anuals i 
admetre nous membres a la institució. 

 

La Comissió Permanent 

És l’òrgan d’administració i gestió ordinària de la XVU. Aquesta Comissió col·legiada, formada per un membre de cada 
universitat, s’encarrega d’elaborar el programa d’activitats i el pressupost de la institució. La Comissió Permanent crea 
comissions de treball per al desenvolupament d’activitats, vetlla per l’aplicació dels Estatuts de l’associació i el compliment 
dels acords adoptats pel Consell General, entre altres funcions. 

 

Les comissions i els grups de treball 

Són òrgans de treball creats per a desenvolupar el pla d’actuació anual de la Xarxa Vives d’Universitats (en endavant XVU), 
d’acord amb la coordinació de la Comissió Permanent. 

Són de caràcter específic i se centren a dur a terme les accions previstes en el marc d’un àmbit d’actuació (relacions 
institucionals, informació i divulgació del coneixement, llengua, cultura o relacions internacionals) o a desenvolupar un 
projecte concret (formació per a tècnics lingüístics, publicacions pròpies, projectes de cooperació al desenvolupament...). 

 

La Secretaria Executiva 

És l’òrgan de gestió directa de la Xarxa. Té com a funcions principals les de col·laborar amb el president i els vicepresidents 
de l’associació en les tasques d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent. També 
assumeix la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’entitat, gestiona la imatge institucional i la comunicació 
diària, dóna suport organitzatiu a les diverses comissions de treball, coordina les tasques d’aquestes comissions i 
desenvolupa les activitats dels programes d’actuació. 

La Secretaria està integrada per una àrea gerencial administrativa, una àrea de coordinació d’activitats, una àrea de 
comunicació i imatge, i una àrea de gestió de sistemes informàtics.  
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2.1. MEMBRES 2021 
  
CONSELL GENERAL 

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca 

Rector 

Universitat Abat Oliba CEU 

Amparo Navarro Faure 

Rectora 

Universitat d’Alacant 

Miquel Nicolau i Vila 

Rector 

Universitat d'Andorra 

Francisco Javier Lafuente Sancho 

Rector 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Joan Elias i Garcia (fins a gener 2021) 

Rector 

Universitat de Barcelona 

Joan Guàrdia Olmos (des de gener 2021) 

Rector 

Universitat de Barcelona 

Vicente Luis Navarro de Luján 

Rector 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Joaquim Salvi i Mas 

Rector 

Universitat de Girona 

Llorenç Huguet Rotger (fins a juny 2021) 

Rector 

Universitat de les Illes Balears 

Jaume Carot Giner (des de juny 2021) 

Rector 

Universitat de les Illes Balears 

Xavier Gil i Mur (fins a setembre 2021) 

Rector 

Universitat Internacional de Catalunya 

Alfonso Méndiz Noguero (des de setembre 2021) 

Rector 

Universitat Internacional de Catalunya 

Eva Alcón Soler 

Rectora 

Universitat Jaume I 

Jaume Puy Llorens 

Rector 

Universitat de Lleida 

Juan José Ruíz Martínez  

Rector  

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Josep Anton Planell i Estany 

Rector 

Universitat Oberta de Catalunya 

Xavier Py (fins a gener 2021) 

Rector – President 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Yvan Auguet (des de gener 2021) 

Rector – President 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Francesc Torres Torres (fins a juny 2021) 

Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Daniel Crespo Artiaga (des de juny 2021) 

Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Francisco José Mora Mas (fins a juny 2021) 

Rector  

Universitat Politècnica de València 

José Esteban Capilla Romá (des de juny 2021) 

Rector  

Universitat Politècnica de València 

Jaume Casals Pons (fins a maig 2021) 

Rector 

Universitat Pompeu Fabra 

Oriol Amat i Salas (des de maig 2021) 

Rector 

Universitat Pompeu Fabra 
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Josep M. Garrell i Guiu 

Rector 

Universitat Ramon Llull 

Maria José Figueras Salvat 

Rectora 

Universitat Rovira i Virgili 

Gavino Mariotti 

Rector 

Universitat de Sàsser 

María Vicenta Mestre Escrivà 

Rectora 

Universitat de València 

Josep-Eladi Baños Díez  

Rector 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

 

 

PRESIDÈNCIES  
 

1r període 2021 2n període 2021 

Vicente Luís Navarro de Luján (fins a juliol 2021) 

President 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Jaume Carot Giner (des de juliol 2021) 

President 

Universitat de les Illes Balears 

Jordi Montaña Matosas  

Vicepresident I 

Jordi Montaña Matosas  

Vicepresident I 

Eva Alcón Soler 

Vicepresidenta II 

Rectora de la Universitat Jaume I 

Eva Alcón Soler 

Vicepresidenta II 

Rectora de la Universitat Jaume I 

Llorenç Huguet Rotger (fins a juliol 2021) 

Vicepresident III 

Rector de la Universitat de les Illes Balears 

Francisco Javier Lafuente Sancho (des de juliol 2021) 

Vicepresident III 

Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Maria José Figueras Salvat (fins a juliol 2021) 

Vicepresidenta IV 

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili 

Vicente Luís Navarro de Luján (des de juliol 2021) 

Vicepresident IV 

Rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera 

 
 
COMISSIÓ PERMANENT 
 

Vicente Luís Navarro de Luján (fins a juliol 2021) 

Presidència 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Jaume Carot Giner (des de juliol 2021) 

Presidència 

Universitat de les Illes Balears 

Joan Ripoll Alcon (fins a març 2021) 

Degà 

Universitat Abat Oliba CEU 

Sergi Rodríguez López Ros (des de març 2021) 

Vicerector de Relacions Institucionals 

Universitat Abat Oliba CEU 
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Carles Cortés Orts (fins a gener 2021) 

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües 

Universitat d'Alacant 

Francisco José Torres Alfosea (des de gener 2021) 

Vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües 

Universitat d'Alacant 

Carolina Bastida Serra  

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d’Andorra 

Màrius Martínez Muñoz 

Vicerector de Relacions Internacionals 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Maria Soler Sala (fins a maig 2021) 

Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística 

Universitat de Barcelona 

Jordi Matas Dalmases (des de maig 2021) 

Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política 
Lingüística 

Universitat de Barcelona 

Vicent Ferran García Perales 

Director del Departament d’Humanitats 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Josep Calbó Angrill 

Vicerector de Projectes Estratègics 

Universitat de Girona 

Joana Maria Seguí Pons (fins a juliol 2021) 

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus 
Universitàries 

Universitat de les Illes Balears 

M. Magdalena Brotons Capó (des de juliol 2021) 

Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta 

Universitat de les Illes Balears 

Frederic Marimon Viadiu 

Vicerector de Planificació i Qualitat 

Universitat Internacional de Catalunya 

Pilar Safont Jordà (fins a gener 2021) 

Vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat 

Universitat Jaume I 

Joan Antoni Martín Montaner (fins a gener 2021) 

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Universitat Jaume I 

Carmen Lázaro Guillamón (des de gener 2021) 

Vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals 

Universitat Jaume I 

Joan Josep Busqueta Riu 

Vicerector de Cultura i Extensió Universitària 

Universitat de Lleida 

Tatiana Sentamans Gómez 

Vicerectora de Cultura 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Pere Fabra i Abat 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 

Didier Aussel (fins a abril 2021) 

Vicepresident de Relacions Internacionals 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Jonathan Pollock (des d’abril 2021) 

Vicepresident de Relacions Internacionals 

Universitat de Perpinyà Via Domítia 

Margarida Espona Dones (fins a juny 2021) 

Secretària general 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Núria Pla Garcia (des de juny fins setembre 2021) 

Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Immaculada Ribas Vila (des de setembre 2021) 

Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Rosa Puchades Pla (fins a juny 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació 

Universitat Politècnica de València 

María del Val Segarra Oña (des de juny 2021) 

Vicerectora d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i 
Llengües 

Universitat Politècnica de València 
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Ramon Villanova Fortuny (fins a octubre 2021) 

Vicerector de direcció de projectes per a la comunitat 
universitària 

Universitat Pompeu Fabra 

Pablo Pareja Alcaraz (des d’octubre 2021) 

Vicerector de professorat i de Relacions amb la Comunitat 

Universitat Pompeu Fabra 

Carlo Gallucci Calabrese 

Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants 

Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 

Universitat Rovira i Virgili 

Emmanuele Farris 

Delegat per a les Relacions Exteriors 

Universitat de Sàsser 

Isabel Vázquez Navarro 

Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística 

Universitat de València 

Anna Maria Sabata Aliberch 

Secretària general 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Jordi Montaña Matosas 

Vicepresident I 

Xarxa Vives d'Universitats 

 
 
COORDINACIÓ TÈCNICA D’ENLLAÇ 
 

Patrícia Callejo Parrado 

Gabinet del Rector 

Universitat Abat Oliba CEU 

Ferran Isabel i Vilar (fins a març 2021) 

Director del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Faust Ripoll Domènech (des de març 2021) 

Director del Servei de Cultura 

Universitat d’Alacant 

Meritxell Sinfreu Gabarre 

Secretaria de Rectorat 

Universitat d'Andorra 

Maria Espadalé Reballí (fins a febrer 2021) 

Cap de Gabinet de Rectorat 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Àngels Guimerà Guinot (des de febrer 2021) 

Cap de Relacions Institucionals 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Xavier Lacasta de Rosselló (fins a maig 2021) 

Cap de Gabinet del vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Adjunt al Rector 

Universitat de Barcelona 

Núria Balasch Corney (des de maig 2021) 

Secretària del Vicerectorat de Relacions Institucionals, 
Comunicació i Política Lingüística 

Universitat de Barcelona 

M. Jesús Estellés Doménec 

Secretària Deganat Humanitats i Ciències de la Comunicació 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Marta Puig i Ventura 

Secretària Tècnica del Rectorat 

Universitat de Girona 

Cristina Robles de Pedro 

Tècnica del Servei Lingüístic 

Universitat de les Illes Balears 

Elena Castellarnau Izquierdo 

Cap de Comunicació 

Universitat Internacional de Catalunya 

Fernando Vilar Moreno 

Tècnic del Servei de Comunicació i Publicacions 

Universitat Jaume I 

Estanislau Fons Solé 

Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa 

Universitat de Lleida 

Matilde Baño Caballero 

Gestora d'Activitats Culturals i de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Josep Maria Oliveras Oliveras 

Director del Gabinet del Rectorat i de Relacions Institucionals 

Universitat Oberta de Catalunya 
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Sandrine Canadas 

Directora de comunicació 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch (fins a juliol 2021) 

Cap del Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Lluís Monfort Peligero (des de juliol 2021) 

Cap del Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Sergi Linares de Terán 

Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

Universitat Politècnica de València 

Núria Palau Saez 

Tècnica en Relacions Institucionals 

Universitat Pompeu Fabra 

Montse Torra Benito 

Secretària del Gabinet del Rector i Relacions Institucionals 

Universitat Ramon Llull 

Josepa Garreta Girona 

Tècnica de suport a la direcció 

Universitat Rovira i Virgili 

Iban Leon Llop 

Lector de català - C.L.A. Centre Lingüístic 

Universitat de Sàsser 

Alfons Esteve i Gómez 

Cap tècnic del Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

Montse Simon Ferran  

Directora UHub - Servei a la Comunitat Universitària 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 
 
SECRETARIA EXECUTIVA  
 

Ignasi Casadesús i Olucha 

Secretari executiu 

M. Teresa Albero Francés 

Cap de projectes 

Isabel Salvador Roig 

Coordinadora tècnica d’activitats 

Grisela Soto Personat  

Tècnica d’activitats 

Jesús Martínez Navarro (fins a setembre 2021) 

Cap de Comunicació  

Anna Peña i Aso (des de setembre 2021) 

Cap de Comunicació  

Shaila Andrés Ribes  

Tècnica de comunicació 

Emilio Bueso Aparici 

Cap d’informàtica 

Sofía Cabedo Sanz 

Cap d’administració 

Vega Garcia Soler 

Tècnica d’administració 

 
 
CONSELL ASSESSOR VIA UNIVERSITÀRIA III  
 

Jordi Montaña Matosas 

Vicepresident I 

Xarxa Vives d’Universitats 

Maite Signes Signes 

Vicerectora d’Estudiants i Qualitat 

Universitat Abat Oliba CEU 

Rosario Ferrer Cascales 

Vicerectora d'Estudiants i Empleabilitat 

Universitat d'Alacant 

Rosa Maria Mariño Mesias 

Cap del Consell de la Qualitat 

Universitat d'Andorra 

Anabel Galán Mañas 

Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Marta Ferrer Garcia 

Vicerectora d’Estudiants i Participació 

Universitat de Barcelona 

María José González Solaz 

Vicerectora d’Estudiants i Vida Universitària 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Laura Vall-Llosera i Casanovas 

Vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral 

Universitat de Girona 
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Carmen Touza Garma 

Vicerectora d'Estudiants 

Universitat de les Illes Balears 

Esther Jiménez López 

Vicerectora de Comunitat Universitària 

Universitat Internacional de Catalunya 

Inmaculada Rodríguez Moya 

Vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social 

Universitat Jaume I 

Montserrat Rué Monné 

Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat 

Universitat de Lleida 

José Juan López Espín 

Vicerector d’Estudiants i Coordinació 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Carles Sigalés Conde 
Vicerector de Docència i Aprenentatge 
Universitat Oberta de Catalunya 

Fatiha Nejjari Akhi-elarab 

Vicerectora de Docència i Estudiantat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

María Esther Gómez Martín 

Vicerectora d’Estudiants i Emprenedoria 

Universitat Politècnica de València 

Pablo Pareja Alcaraz 

Vicerector de professorat i de Relacions amb la Comunitat 

Universitat Pompeu Fabra 

Carlo Gallucci Calabrese 

Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants 

Universitat Ramon Llull 

Maria Bonet Donato 

Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat 

Universitat Rovira i Virgili 

Isabel Vázquez Navarro 

Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 

Universitat de València 

Maria Àngels Pinyana Garriga 

Vicerectora d'Ordenació Acadèmica 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Marta Fonolleda Riberaygua 

Directora 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 
(AQUA) 

Àngels Alegre Sànchez 

Directora de l’Observatori de l’estudiantat 

Universitat de Barcelona 

Vera Sacristan Adinolfi 

Presidenta 

Observatori del Sistema Universitari 

 

GRUP DE TREBALL D'IGUALTAT DE GÈNERE 
 

Anna Pérez i Quintana 

Directora de la Unitat d'Igualtat 

Coordinació 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Inma Pastor Gosálvez 

Directora de l'Observatori de la Igualtat 

Coordinació 

Universitat Rovira i Virgili 

Maria Isabel Vázquez Martínez 

Directora de la Comissió d’Igualtat 

Universitat Abat Oliba CEU 

Mª José Rodríguez Jaume (fins a març 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Universitat d'Alacant 

Carmen Vives Cases (des de març 2021) 

Directora del Secretariat d’Igualtat 

Universitat d'Alacant 

Marta Tort Colet 

Comissària d’Educació, Cultura, Joventut i Esport 

Universitat d’Andorra 

Maria Prats Ferrer 

Directora de l’Observatori per a la Igualtat 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Pilar Rivas (fins a maig 2021) 

Cap de la Unitat d'Igualtat 

Universitat de Barcelona  

Núria Vergés Bosch (des de maig fins a octubre 2021) 

Delegada del Rector per la igualtat 

Universitat de Barcelona 

Maria Amparo Devis Herraiz 

Delegada del rector per a la direcció de la Unitat d’Igualtat 

Universitat de Barcelona 
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Elisa Marco Crespo 

Directora de la Unitat d’Igualtat 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Anna M. Pla Boix 

Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere 

Universitat de Girona 

Esperança Bosch Fiol 

Directora i coordinadora de l'Oficina per a la Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes 

Universitat de les Illes Balears 

Consuelo León Llorente 

Directora de l’Observatori de Polítiques Familiars 

Universitat Internacional de Catalunya 

Mercedes Alcañiz Moscardó 

Directora de la Unitat d'Igualtat 

Universitat Jaume I 

Anna Romero Burillo 

Directora del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i 
Promoció de les Dones 

Universitat de Lleida 

María José Alarcón García 

Directora de la Unitat d'Igualtat 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Maria Olivella Quintana 

Coordinadora de la Unitat d'Igualtat  

Universitat Oberta de Catalunya 

Dominique Sistach 

Responsable de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Gemma Fargas Ribas (fins a juliol 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Josefina Antonijuan Rull (des de juliol 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

M. Rosa Cerdà Hernández 

Responsable de la Unitat d'Igualtat 

Universitat Politècnica de València 

Tània Verge Mestre (fins a desembre 2021) 

Directora de la Unitat d’Igualtat 

Universitat Pompeu Fabra 

Rosa Cerarols Ramírez (des de desembre 2021) 

Directora de la Unitat d’Igualtat 

Universitat Pompeu Fabra 

Andrea del Pozo Rodríguez 

Cap de l’Àrea de Secretaria General 

Universitat Ramon Llull 

Amparo Mañés Barbé 

Directora de la Unitat d'Igualtat 

Universitat de València 

 
 

GRUP DE TREBALL DE PROGRAMES SÈNIOR 

Maria Amparo Alesón Carbonell 

Directora de la Universitat Permanent 

Universitat d’Alacant 

Sara Esqué Boldú 

Professora d'infermeria 

Universitat d'Andorra 

Tomás Peire Fernández  

Responsable Acadèmic de la Universitat a l’Abast 

Universitat Autònoma de Barcelona 

David Viñas Piquer 

Delegat del rector per a la Universitat de l’Experiència 

Universitat de Barcelona 

Josep M. Serra Bonet  

Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica 

Universitat de Girona 

Joana Maria Seguí Pons (fins a desembre 2021) 

Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta 

Universitat de les Illes Balears 

Antoni Gamundí Gamundí 

Director de la UOM 

Universitat de les Illes Balears 

Jordi Miralbell 

Responsable des programes Sènior 

Universitat Internacional de Catalunya 
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Elsa González Esteban 

Directora Acadèmica de la Universitat per a Majors 

Universitat Jaume I 

Anna Soldevila i Benet 

Cap d'Unitat de Programes Específics-Programa Sènior 

Universitat de Lleida 

Esther Sitges Maciá 

Directora de l'Àrea del Programa SABIEX 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Eusebi Jarauta Bragulat (fins juliol 2021) 

Delegat del rector per al Programa UPC Sènior 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Enric Fossas Colet (des de juliol 2021) 

Delegat del rector per al Programa UPC Sènior 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Ana Muñoz Gonzalo 

Responsable Àrea de la Universitat Sènior 

Universitat Politècnica de València 

Mònica Figueras Maz 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció 

Universitat Pompeu Fabra 

Montserrat Garcia Oliva  

Directora del Màster en gerontologia i promoció de l'autonomia 
personal 

Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 

Universitat Rovira i Virgili 

Esther Alba Pagan (fins a gener 2021) 

Directora del Servei d’Extensió Universitària 

Universitat de València 

Adela Cortijo Talavera (des de gener 2021) 

Directora del Servei d'Extensió Universitària 

Universitat de València 

Silvia Mampel Alandete 

Coordinadora de les Aules de Gent Gran 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 
 

 

GRUP DE TREBALL DELS REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES 

Javier Munner Salmerón (fins a  2021) 

President del Consell d’Estudiants 

Universitat Abat Oliba CEU 

Pelayo García Monte (des de novembre 2021) 

President del Consell d’Estudiants 

Universitat Abat Oliba CEU 

Edgar Martorell Almela (fins a març 2021) 

President del Consell d'Estudiats 

Universitat d'Alacant 

Álvaro Asencio Gallego (des de març 2021) 

President del Consell d'Estudiats 

Universitat d'Alacant 

Clàudia Call Piñol 

Representant de l’alumnat  

Universitat d'Andorra 

Albert Font 

President del Consell d'Estudiants 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Laura Delgado Martínez (fins a maig 2021) 

Secretària del Consell d'Estudiants 

Universitat de Barcelona 

Genís Vives Cantero (des de maig 2021) 

Consell d’Estudiants 

Universitat de Barcelona 

Laia Gil  

Coordinadora de participació i Greuges 

Universitat de Girona 

Pedro Martínez Dopico 

President del Consell d'Estudiants 

Universitat de les Illes Balears 
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Gala Chabot Pongllupi (des de novembre 2020) 

Representant del Consell d’Estudiants 

Universitat Internacional de Catalunya 

Juan David Gaitán (des de novembre 2020) 

Representant del Consell d’Estudiants 

Universitat Internacional de Catalunya 

Víctor Garné Miravete 

Tècnic del Consell d'Estudiants 

Universitat Jaume I 

Josep Maria Giménez Sentís  

Membre de l’equip de coordinació del Consell d’Estudiants 

Universitat de Lleida 

Bárbara Espinosa Sàez 

Delegat general d'estudiants 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Montserrat Sànchez Carillo 

Presidenta del Consell d'Estudiats 

Universitat Oberta de Catalunya 

Christian Rolando 

President del Consell d'Estudiants 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Oriol Rivera Fusalba (fins juliol 2021) 

Coordinador del Consell de l'Estudiantat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Andrea Paricio Henares (fins a setembre 2021) 

Delegada d'Alumnes 

Universitat Politècnica de València 

Christian Arnal Palacios (des de setembre 2021) 

Alumne 

Universitat Politècnica de València 

Ada Agustí 

Secretari Tècnic 

Universitat Pompeu Fabra 

Francesc Xavier Rodríguez Rubio 

President del Consell d’Estudiants 

Universitat Ramon Llull 

Laura Moya 

Co-presidenta del Consell d'Estudiants 

Universitat Rovira i Virgili 

Mattia Angius 

President del Consell d'Estudiants 

Universitat de Sàsser 

Mercedes Elizalde Monteagudo 

Delegada de la Rectora per a Estudiants de la Universitat de 
València 

Universitat de València 

Faustine Gabard 

Vicepresidenta del Consell d’Estudiants 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Sergi Ferri Cabasés (fins a octubre 2021) 

President del Consell d’Estudiants 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Ferran Serra (des d’octubre 2021) 

President del Consell d’Estudiants 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

 

GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT 

Laura Ripoll Martínez 

Cap de l'Oficina de Relacions Exteriors 

Coordinació 

Universitat de Girona 

Swen Seebach 

Director de Relacions Internacionals 

Universitat Abat Oliba CEU 

Antonio Galiano Garrigós (fins a març 2021) 

Director del Secretariat de Mobilitat 

Universitat d'Alacant 

José Luis Oliver Ramírez (des de març 2021) 

Director del Secretariat de Mobilitat 

Carolina Bastida Serra 

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 

https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028
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Universitat d'Alacant Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d'Andorra 

Katja Schustakowitz 

Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Mª Rosa Esteve Bueno 

Cap de Beques i Ajuts a l'Estudiant 

Universitat de Barcelona 

Ricardo Sagrera Gazeley 

Director del Servei de Relacions Internacionals 

Universitat de les Illes Balears 

Vicent Rodilla Alama 

Coordinador de Relacions Internacionals 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Isabel Pera Segarra 

Directora de Relacions Internacionals 

Universitat Internacional de Catalunya 

Inés Gazulla Cusí 

Tècnica del Servei d’Estudiants 

Universitat Internacional de Catalunya 

Joan Antoni Martín Montaner 

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Universitat Jaume I 

Antoni Granollers Saltiveri 

Vicerector d’Internacionalització 

Universitat de Lleida 

Àfrica Martínez Poveda 

Vicerectora adjunta de Relacions Internacionals per a accions 
de mobilitat 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Isabel Guinovart 

Tècnica de l'Àrea de Serveis a l'Estudiant 

Universitat Oberta de Catalunya 

Sandrine Canadas 

Directora de comunicació 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Núria Garrido Soriano (fins a juliol 2021) 

Vicerectora de Docència i Estudiantat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Fatiha Nejjari Akhi-Elarab 

Vicerectora de Docència i Estudiantat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Francisco Gómez Català (fins a setembre 2021) 

Tècnic de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi 

Universitat Politècnica de València 

María de la Encarnación Boquera Matarredona (des de 
setembre fins a desembre 2021) 

Directora d’Àrea d’Intercanvi Acadèmic 

Universitat Politècnica de València 

Josep Cortés i Roig (des de desembre 2021) 

Tècnic del Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

Universitat Politècnica de València 

Sara López Selga 

Cap del Servei de Relacions Internacionals 

Universitat Pompeu Fabra 

Àngels Cabau Ferreres 

Cap de l'Oficina de Relacions Internacionals 

Universitat Ramon Llull 

Marina Casals 

Directora del Centre Internacional 

Universitat Rovira i Virgili 

Pier Luigi Fiori 

Professor 

Universitat de Sàsser 

Alfredo Rosado Muñoz 

Delegat del rector per a Mobilitat i Intercanvi 

Universitat de València 

Mercè Prat i Trapé 

Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

 

 

https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028
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GRUP DE TREBALL D’UNIVERSITATS SALUDABLES I SOSTENIBLES 

Elena Ardiaca Rodellar 

Cap del Servei d'Esports 

Universitat Abat Oliba CEU 

Maria Teresa Roma Ferri (fins a març 2021) 

Directora del Projecte Universitat Saludable 

Universitat d'Alacant 

José Ramón Martínez Riera (des de març 2021) 

Director de Secretariat d'Universitat Saludable 

Universitat d’Alacant 

Carolina Bastida Serra 

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d’Andorra 

Silvia Altafaja Vela 

Cap de projectes del Gabinet del Rectorat 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Xavier Isern Torras 

Cap de projectes 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Lourdes Altés Juan  

Responsable 

Universitat de Barcelona 

Pedro Moreno Arribas (fins a maig 2021) 

Cap de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) 

Universitat de Barcelona 

Gustavo Adolfo Llorente Cabrera (des de maig 2021) 

Delegar del rector per a la sostenibilitat 

Universitat de Barcelona 

Juan José Amer Cuenca 

Vicedegà de Fisioteràpia 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Dolors Juvinya Canal  

Directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG 

Universitat de Girona 

Carmen Bertran Noguer  

Delegada del Rector pel Programa UdG Saludable 

Universitat de Girona 

Sílvia Lloveras Pimentel 

Cap de la Unitat de Compromís Social 

Universitat de Girona 

Antoni Aguiló Pons 

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 

Universitat de les Illes Balears 

Pere Castellví Obiols 

Professor i investigador 

Universitat Internacional de Catalunya 

Sílvia Albareda Tiana 

Directora de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament 
Sostenible 

Universitat Internacional de Catalunya 

Cristina Giménez García 

Responsable del projecte UJI Hàbitat Saludable 

Universitat Jaume I 

Josep Francesc Rubí Carnacea 

Director del Departament d’Infermeria 

Universitat de Lleida 

Raul Reina Vaillo 

Vicerector d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Rafael Sabido Solana 

Vicerector adjunt de Campus Saludable i Esports 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Oriol Samaranch i Marimon 

Servei de Prevenció i Salut Integral 

Universitat Oberta de Catalunya 

Noèlia Muñoz Alvarez 

Directora del Servei de Prevenció i Salut Integral 

Universitat Oberta de Catalunya 

Estanislau Roca Blanch (fins a juliol 2021) 

Vicerector d'infraestructures i arquitectura 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Jordi Ros Ballesteros (des de juliol 2021) 

Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori 

Universitat Politècnica de Catalunya 
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Mireia de Mingo 

Responsable de gestió sostenible al Gabinet d’Innovació i 
Comunitat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

José Antonio Marzal Sorolla (fins a setembre 2021) 

Cap del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral 

Universitat Politècnica de València 

Maria Dolores Raigón Jiménez (des de setembre 2021) 

Directora d’Àrea de Transició Verda 

Universitat Politècnica de València 

Sergi Jarque Salas 

Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals 

Universitat Pompeu Fabra 

Martí Boleda Torrent (fins a desembre 2021) 

Tècnic de Sostenibilitat Ambiental 

Universitat Pompeu Fabra 

Àlex Martín de la Poza 

Cap del Servei d'Esports 

Universitat Ramon Llull 

Oscar Mateos Martín 

Delegat del rector per a l’impuls de l’Agenda 2030 

Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 

Universitat Rovira i Virgili 

Salvatore Fadda 

Servei de Prevenció i Protecció 

Universitat de Sàsser 

María Pilar Rueda Segado 

Delegada de la rectora per a la Sostenibilitat 

Universitat de València 

Ester Colillas Malet 

Professora d’Infermeria familiar i comunitària 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Cristina Comerma Echarri 

Responsable de Sostenibilitat, Benestar i Seguretat Laboral 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Elisabet Fernandez Currius 

Tècnica del Servei a la Comunitat Universitària 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

 

 

GRUP DE TREBALL DE PUBLICACIONS 

Meritxell Anton Maynadé 

Cap del Servei de Publicacions 

Coordinació 

Universitat de Barcelona 

Emili Boronat Márquez 

Responsable de Publicacions 

Universitat Abat Oliba CEU 

Vicente Manuel Navarro Bertomeu 

Director del Servei de Publicacions 

Universitat d’Alacant 

Univers Bertrana Díaz 

Responsable de comunicació i imatge; Membre del Consell 
Universitari de la UdA 

Universitat d'Andorra 

Joan Carles Marset Caus 

Cap del Servei de Publicacions 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Anna Cabañas Egaña 

Cap del Servei de Publicacions 

Universitat de Girona 

Joan Muñoz Gomila (fins a octubre 2021) 

Director d'Edicions UIB 

Universitat de les Illes Balears 
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Joan Vives i Riera (des de març 2021) 

Cap de Promoció, Distribució i Gestió de Recursos 

Universitat de les Illes Balears 

Roser Freixa Aurell 

Àrea de desenvolupament de la marca UIC 

Universitat Internacional de Catalunya 

M. Carme Pinyana i Garí 

Editora 

Universitat Jaume I 

Xavier de Castro Fresnadillo 

Tècnic del Servei de Publicacions 

Universitat de Lleida 

José Luis Vicente Ferris 

Director de l’àrea Editorial UMH 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Domingo Luis Orozco Beltrán 

Vicerector d’Investigació 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Lluís Pastor Pérez 

Director general de l'Editorial UOC 

Universitat Oberta de Catalunya 

Joan Peytaví Deixona 

Professor 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Jordi Prats Prat 

Director d’Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat Politècnica de Catalunya- Edicions de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, SL 

Mª Remedios Pérez García 

Responsable Editorial UPV 

Universitat Politècnica de València 

Marc Boldú i Botam 

Cap de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals 

Universitat Pompeu Fabra 

Carles Targa i Tudón 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals 

Universitat Ramon Llull 

Jaume Llambrich Brull 

Tècnic de Publicacions 

Universitat Rovira i Virgili 

Marco Rendeli 

Docenti 

Universitat de Sàsser 

Teresa Ferrer Valls 

Directora del Servei de Publicacions 

Universitat de València 

Montserrat Ayats i Coromina 

Directora  

Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya- Eumo 
Editorial 

 

GRUP DE TREBALL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Xavier López Arnabat 

Director Fundació Solidaritat UB 

Coordinació 

Universitat de Barcelona 

  

Carmen Parra Rodríguez 

Secretaria general 

Universitat Abat Oliba CEU 

M. Reyes González Ramírez (fins a març 2021) 

Directora del Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Universitat d'Alacant 

Germán López Iborra (des de març 2021) 

Director del Secretariat de Projecció Internacional i 
Cooperació 

Universitat d’Alacant 

Ángeles Jiménez Moreno 

Coordinadora d’estudis d’infermeria 

Universitat d'Andorra 
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Jordi Prat Fernández 

Director de la Fundació Autònoma Solidària 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Enrique Lluch Frechina 

Director del departament d’Economia i Empresa 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Silvia Lloveras Pimentel  

Cap de la Unitat de Compromís Social 

Universitat de Girona 

Antoni Aguiló Pons 

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 

Universitat de les Illes Balears 

Sílvia Albareda Tiana 

Directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Internacional de Catalunya 

David Joan Marí García 

Tècnic Superior de la Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat 

Universitat Jaume I 

Núria Camps Miravet 

Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació 

Universitat de Lleida 

Juan José Ballesta Payá  

Director d'Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Inma Blaya Salvador  

Directora Servei RR II 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Gemma Xarles Jubany 

Directora de l'Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Oberta de Catalunya 

Gemma Fargas Ribas (fins a juliol 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Josefina Antonijuan Rull (des de juliol 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Rosa Puchades Pla (fins a setembre 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació 

Universitat Politècnica de València 

María de los Llanos Gómez Torres (des de setembre 2021) 

Directora d'Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Mònica Figueras Maz (fins a desembre 2021) 

Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció 

Universitat Pompeu Fabra 

Ester Oliveras Sobrevias (des de desembre 2021) 

Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat 

Universitat Pompeu Fabra 

Oscar Mateos Martín 

Delegat del rector per a l’impuls de l’Agenda 2030 

Universitat Ramon Llull 

Joan Fuster Garcia 

Coordinador URV Solidària 

Universitat Rovira i Virgili  

Fiamma Lussana 

Docenti 

Universitat de Sàsser 

M Carmen Lloret Català  

Delegada per la Rectora per a Cooperació 

Universitat de València 

Josep Bau Macià 

Vicerector de Relacions Internacionals 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

 
 
COMISSIÓ DE LLENGUA 
 

Carles Cortés Orts (fins a gener 2021) 

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües 

Presidència 

Universitat d'Alacant 

Francisco José Torres Alfosea (des de gener 2021) 

Vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües 

Presidència 

Universitat d'Alacant 
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Núria Gómez Llauger 

Responsable d'Idiomes 

Universitat Abat Oliba CEU 

Ferran Isabel i Vilar 

Director del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Carolina Bastida Serra 

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d'Andorra 

Marta Estella Clota 

Vicedirectora del Servei de Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Conxa Planas Planas (fins a desembre 2021) 

Cap dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Joan Santanach Suñol (des de maig 2021) 

Delegat del rector per a Política Lingüística i Publicacions 

Universitat de Barcelona 

Vicent Ferran García Perales 

Director del Departament d’Humanitats 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Andreu Pulido Bazaga 

Director del Servei de Llengües Modernes 

Universitat de Girona 

Rosa Calafat Vila 

Coordinadora de Política Lingüística 

Universitat de les Illes Balears 

Esteve Valls Alecha 

Cap de la Unitat del Català 

Universitat Internacional de Catalunya 

Josep Maria Chordà Fandos 

Tècnic Superior del Servei de Llengües 

Universitat Jaume I 

Montserrat Casanovas Català 

Directora del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat de Lleida 

Matilde Baño Caballero 

Gestora d'Activitats Culturals i de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Francisco Javier Toledo Melero  

Vicerector adjunt de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Pilar Murtra Bellpuig 

Directora del Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Alà Baylac Ferrer 

Professor de català 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Marta de Blas Abante 

Cap del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Sergi Linares de Terán (fins a setembre 2021) 

Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

Universitat Politècnica de València 

Lluís Gaspar Miret Pastor (des de setembre 2021) 

Director d’Àrea de Llengües 

Universitat Politècnica de València 

Albert Servitje i Riera (fins a desembre 2021) 

Coordinador del Gabinet Lingüístic 

Universitat Pompeu Fabra 

Mireia Trenchs Parera (des de desembre 2021) 

Comissionada de Política Lingüística 

Universitat Pompeu Fabra 

Àngels Cabau Ferreres 

Cap de l’Oficina de Relacions Internacionals 

Universitat Ramon Llull 

Jordi de Bofarull Bertran 

Responsable de l'Àrea de Llengua Catalana 

Universitat Rovira i Virgili 

Elena Landone 

Docenti 

Universitat de Sàsser 

Alfons Esteve i Gómez 

Cap del Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

Oriol Portell Torres 

Coordinador dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 
 

https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028
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GRUP DE TREBALL TERMINOLOGIA I NOMENCLATURA 
 

Magdalena Ramon Andreu 

Responsable Tècnica del Gabinet de Terminologia 

Coordinació 

Universitat de les Illes Balears 

Enric Jofré Castillo 

Tècnic lingüístic del Servei de Llengües 

Universitat Abat Oliba CEU 

Marina Macià Pérez 

Tècnica del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Marta Estella Clota 

Vicedirectora del Servei de Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Francesc Galera Porta 

Tècnic del Servei de Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Lluc Potrony Julià 

Tècnic del Servei de Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Conxa Planas Planas (fins a desembre 2021) 

Cap dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Àngels Egea Puigventós 

Tècnic dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Adrià Castells Ferrando 

Professor associat Dep. Humanitats 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Esteve Valls Alecha  

Cap de la Unitat de Català 

Universitat Internacional de Catalunya 

Bàrbara Serra Viñals 

Tècnica del Servei de Normalització Lingüística 

Universitat Internacional de Catalunya 

Ester Tolos Cuartiella 

Tècnica del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Jaume I 

Josep-Enric Teixidó Pujol 

Coordinador tècnic 

Universitat de Lleida 

Alexandra Nieto Jiménez 

Tècnic mitjà de traducció 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Pilar Murtra Bellpuig 

Directora del Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Xavier Marzal Doménech 

Tècnic del Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Pilar Gispert-Saüch Viader 

Tècnica del Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Marta de Blas Abante (des de juliol 2021) 

Cap del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Sílvia Llovera Duran 

Tècnica del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Alan Lounds Jones (fins juliol 2021) 

Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Montserrat Noró Castells 

Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Christian Brassington 

Tècnic del Servei de Recursos Lingüístics 

Universitat Rovira i Virgili 

Francesc Esteve i Gómez 

Cap de l'Àrea de Terminologia del Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

 
 



Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 
  

 

-25- 

 

GRUP DE TREBALL D’APRENENTATGE 
 

Marta Estella Clota 

Vicedirectora del Servei de Llengües 

Coordinació 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Rosa Esteve Vidal 

Tècnica del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Fernando Serrano Pelegrí 

Vicedegà d’Educació 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Francisca Latorre Sánchez 

Tècnica del Servei Lingüístic 

Universitat de les Illes Balears 

Bartomeu Prior Romero 

Cap del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Jaume I 

Francisca Santiveri Morata 

Vicerectora de Qualitat i Innovació Docent 

Universitat de Lleida 

Francisco Javier Toledo Melero 

Vicerector adjunt de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Vicent Sanxis Alcanyís 

Cap de l'Àrea de Formació del Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

Oriol Portell Torres 

Coordinador dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

  

GRUP DE TREBALL D'EXTENSIÓ D'ÚS 

Oriol Portell Torres 

Coordinador dels Serveis Lingüístics 

Coordinació 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

David Garcia Sirvent  

Tècnic del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Pendent de nomenament 

Universitat de les Illes Balears 

Maties Segura i Sabater 

Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Jaume I 

Matilde Baño Caballero  

Gestora d'Activitats Culturals i de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Mònica Batet Boada 

Tècnica Lingüística 

Universitat Rovira i Virgili 

Rafael Ramos i Armengol 

Cap de l'Àrea de Dinamització 

Universitat de València 
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GRUP DE TREBALL DE QUALITAT LINGÜÍSTICA. SECCIÓ D'ANGLÉS 

David Cullen 

Tècnic en Llengua Anglesa 

Coordinació 

Universitat Oberta de Catalunya 

Gemma Alonso Martín 

Tècnica del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

David Owen 

Coordinador del Departament de Filologia Anglesa i de 
Germanística 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Conxa Planas Planas (fins desembre 2021) 

Cap dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Barnaby Noone 

Tècnic dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Marta Juncadella Fortuny (fins maig 2021) 

Tècnic dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Sara M. Matoses Jaén 

Suport docent i gestió administrativa Servei d’Idiomes 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Peter Redmond 

Traductor 

Universitat de Girona 

Mhairi Bain 

Tècnica Lingüística 

Universitat Internacional de Catalunya 

Javier Herrero Vicente 

Assessor lingüístic d’anglès 

Universitat Jaume I 

Montserrat Casanovas Català 

Directora de l’Institut de Llengües 

Universitat de Lleida 

Àfrica Martínez Poveda 

Vicerectora adjunta de Relacions Internacionals per a accions 
de mobilitat 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Thomas Bell (des de gener 2021) 

Tècnic de Llengua Anglesa del Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Luci Vazquez Lithgow 

Servei de Llengües 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Cristina Pérez Guillot (fins setembre 2021) 

Directora del Centre de Llengües 

Universitat Politècnica de València 

Eva Maria Mestre i Mestre (des de setembre 2021) 

Subd. EPSG/ Alumnat i Innovació Educativa 

Universitat Politècnica de València 

John Bates 

Coordinador del Servei Lingüístic 

Universitat Rovira i Virgili 

Graeme Berman 

PAS Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

Richard Samson 

Director de la Unitat de Suport a la Docència 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

GRUP DE TREBALL DE QUALITAT LINGÜÍSTICA. SECCIÓ DE CATALÀ 

Conxa Planas Planas (fins a desembre 2021) 

Cap dels Serveis Lingüístics 

Coordinació 

Universitat de Barcelona 

Míriam Salvatierra Mallarach (des de desembre 2021) 

Responsable de Suport Lingüístic 

Coordinació 

Universitat de Girona 
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Enric Jofré Castillo 

Tècnic lingüístic del Servei de Llengües 

Universitat Abat Oliba CEU 

Màrius Gomis Alepuz 

Tècnic del Servei de Llengües 

Universitat d'Alacant 

Francesc Galera Porta 

Tècnic del Servei de Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Marta Juncadella Fortuny 

Tècnic dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Anna Grau Pares 

Tècnica dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Barcelona 

Vicent Ferran García Perales 

Director del Departament d’Humanitats 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Míriam Salvatierra Mallarach (des de desembre 2021) 

Responsable de Suport Lingüístic 

Universitat de Girona 

Esteve Valls Alecha  

Cap de la Unitat de Català 

Universitat Internacional de Catalunya 

Josep Maria Chordà Fandos (des de març 2021) 

Tècnic superior del Servei de Llengües 

Universitat Jaume I 

Josep-Enric Teixidó Pujol 

Coordinador tècnic 

Universitat de Lleida 

Daniel Climent Alberola  

Tècnic mitjà de traducció 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Jordi Gavaldà 

Servei Lingüístic 

Universitat Oberta de Catalunya 

Jordi Giner Ros 

Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Alan Lounds Jones (fins juliol 2021) 

Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Marta de Blas Abante (des de juliol 2021) 

Cap del Servei de Llengües i Terminologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Jordi de Bofarull Bertran 

Responsable de l’Àrea de Llengua Catalana 

Universitat Rovira i Virgili 

Ferran Fabregat i Cosme 

Servei de Política Lingüística 

Universitat de València 

Oriol Portell Torres 

Coordinador dels Serveis Lingüístics 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

COORDINADORA D’ESTUDIS DE FILOLOGIA CATALANA 

Maria Àngels Francés Díez 

Professora titular 

Universitat d’Alacant 

Eulàlia Bonet 

Directora del departament de Filologia Catalana 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Francesc Xavier Vila Moreno (fins a desembre 2021) 

Director del departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 

Universitat de Barcelona 

Maria Taulé Delor (des de desembre 2021) 

Directora del departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 

Universitat de Barcelona 

Francesc Xavier Pla i Barbero 

Director del departament de Filologia i Comunicació 

Universitat de Girona 

Jaume Guiscafrè Danús 

Director del departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 

Universitat de les Illes Balears 
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Ona Domènech Bagaria 

Directora del programa de Filologia Catalana 

Universitat Oberta de Catalunya 

Carme Oriol Carazo 

Directora del departament de Filologia Catalana 

Universitat Rovira i Virgili 

Jesús Jiménez Martínez 

Director del departament de Filologia Catalana 

Universitat de València 

Llorenç Comajoan Colome 

Director del departament de Filologia, Didàctica de la Llengua i 
la Literatura 

 

COMISSIÓ DE CULTURA 

Per determinar 

Universitat Abat Oliba CEU 

Carles Cortes Orts (fins a març 2021) 

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües 

Universitat d’Alacant 

Catalina Iliescu Gheorghiu (des de març 2021) 

Vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària 

Universitat d’Alacant 

Carolina Bastida Serra 

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d'Andorra 

Carlos Eliseo Sánchez Lancis (fins a febrer 2021) 

Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Carme Miralles Guasch (des de febrer 2021) 

Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Salvador García Fortes (fins a maig 2021) 

Vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni 

Universitat de Barcelona 

Agustí Alcoberro Pericay (des de maig 2021) 

Vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals 

Universitat de Barcelona 

Laura Vall-Llosera i Casanovas 

Vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral 

Universitat de Girona 

Joana Maria Seguí Pons 

Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta 

Universitat de les Illes Balears 

Per determinar 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Roser Santigosa Cebrian  

Directora de Comunitat Universitària 

Universitat Internacional de Catalunya 

Carmen Lázaro Guillamón 

Vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals 

Universitat Jaume I 

Joan Josep Busqueta Riu 

Vicerector de Cultura i Extensió Universitària 

Universitat de Lleida 

Javier Moreno Pérez 

Vicerector adjunt de Cultura i Creació 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Joan Fuster Sobrepere 

Director d’Estudis d’Arts i Humanitats 

Universitat Oberta de Catalunya 

Anne Witczak 

Vicerectora d’Estudiants i Cultura 

Universitat de Perpinyà Via Domitia 

Maria Carme Fenoll Clarabuch 

Cap del Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

José Luis Cueto Lominchar (fins a setembre 2021) 

Vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport 

Universitat Politècnica de València 

María Salomé Cuesta Valera (des de setembre 2021) 

Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat 

Universitat Politècnica de València 

https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028
https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028


Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 
  

 

-29- 

 

Pablo Pareja Alcaraz 

Vicerector de direcció de projectes d’acollida, participació i 
acompanyament d’estudiants 

Universitat Pompeu Fabra 

Carlo Gallucci Calabrese 

Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants 

Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 

Universitat Rovira i Virgili 

Roberto Furesi  

Delegato Sistema bibliotecario di Ateneo, archivi, museo 
dell'Università e memoria storica 

Universitat de Sàsser 

Antonio Ariño Villarroya (fins a gener 2021) 

Vicerector de Cultura i Igualtat 

Universitat de València 

Esther Alba Pagan (des de gener 2021) 

Vicerectora de Cultura i Esport 

Universitat de València 

Anna Maria Sabata Aliberch 

Secretària general 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

 

GRUP DE TREBALL DE GESTIÓ CULTURAL  

Lourdes Melich Coca 

Responsable del Servei d'Atenció a l'Estudiant i Activitats 
Culturals 

Universitat Abat Oliba CEU 

Faust Ripoll Domènech (fins a març 2021) 

Director del Servei de Cultura 

Universitat d'Alacant 

Carmen Cobela Puig (des de març 2021) 

Subdirectora del Servei de Cultura 

Universitat d’Alacant 

Carolina Bastida Serra 

Coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del 
Grup de Recerca en Llengües 

Universitat d'Andorra 

Ana Valencia Veloso 

Responsable de la Unitat de Dinamització Comunitària 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Maria Pilar Mateo Bretos 

Tècnica en exposicions i gestió cultural 

Universitat de Barcelona 

Jaume Feliu Torrent 

Delegat del rector per a Territori i Sostenibilitat 

Universitat de Girona 

Bàrbara Obrador Rosselló 

Directora del Servei d’Activitats Culturals 

Universitat de les Illes Balears 

Inés Gazulla Cusí (fins a maig 2021) 

Tècnica del Servei d’Estudiants 

Universitat Internacional de Catalunya 

Glòria Galicia Balboa (des de maig 2021) 

Tècnica del Servei d’Estudiants 

Universitat Internacional de Catalunya 

Albert López Monfort 

Cap del servei d’Activitats Socioculturals 

Universitat Jaume I 

Josep Armengol Segú 

Tècnic de cultura 

Universitat de Lleida 

Matilde Baño Caballero 

Gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Teresa Fèrriz Roure 

Responsable de Nous Projectes. Gabinet de Rectorat 

Universitat Oberta de Catalunya 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch 

Cap del Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Ricardo Forriols Gonzàlez (fins a setembre 2021) 

Director de l’Àrea d’Activitats Culturals 

Universitat Politècnica de València 

https://www3.vives.org/OTO/fitxa_carrecs.php?identitat=1833&idpersona=18028
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Mª José Martínez de Pisón Ramón (des de setembre 2021) 

Directora d’Àrea d’Acció Cultural 

Universitat Politècnica de València 

Gemma García Giménez 

Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 

Universitat Pompeu Fabra 

Carol Pérez Alarcón 

Webmaster del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Institucionals 

Universitat Ramon Llull 

Cori Camps Llauradó 

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social 

Universitat Rovira i Virgili 

Ana Bonmatí Alcàntara 

Directora de Gestió Cultural 

Universitat de València 

Montse Simon Ferran 

Directora UHub, Servei a la Comunitat Universitària 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

GRUP DE TREBALL DE COMUNICACIÓ DIGITAL 

Helena Gómez Puig 

Directora de Màrketing 

Universitat Abat Oliba CEU 

Roser Serra 

Tècnica en gestió de xarxes socials 

Universitat Abat Oliba CEU 

Maria Martín Arévalo 

Directora Tècnica de la Unitat de Comunicació 

Universitat d'Alacant 

Ferran Josep Verdú Monllor (fins a març 2021) 

Director de Secretariat de Recursos Tecnològics 

Universitat d'Alacant 

Rafael Molina Carmona (des de març 2021) 

Vicerector de Transformació Digital 

Universitat d’Alacant 

Univers Bertrana Díaz 

Responsable de comunicació i imatge; Membre del Consell 
Universitari de la UdA 

Universitat d'Andorra 

Virginia Luzón Fernández 

Vicerectora de Comunicació i de Promoció 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Mercé Pi i Palau 

Cap de la Unitat de Desenvolupament de Continguts Web de 
l'Àrea de Comunicació 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Enric Prats Gil (fins a maig 2021) 

Delegat del rector en Comunicació Digital 

Universitat de Barcelona 

Lourdes Sesma Orti (des de maig 2021) 

Imatge Corporativa i Màrqueting 

Universitat de Barcelona 

Jordi Sopena Palomar (des de maig fins a desembre 2021) 

Director de Comunicació  

Universitat de Barcelona 

Patricia Lainz Fernández (des de desembre 2021) 

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 

Universitat de Barcelona 

Elvira García de Torres 

Professora 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

M. Jesús Ferrés Fluvià 

Cap de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 

Universitat de Girona 

Antonio Fernández Coca 

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia 

Universitat de les Illes Balears 

Xavi de la Fuente 

Social Media Strategist 

Universitat Internacional de Catalunya 

Amparo Soriano Ibáñez 

Tècnica mitjana de Comunicació i Publicacions 

Universitat Jaume I 

Estanislau Fons Solé 

Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa 

Universitat de Lleida 
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Asunción Niñoles Galvañ 

Oficina de Comunicació 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 

Josep Puy Curiel (fins a juny 2021) 

Tècnic del Departament de Marca i Estratègia Digital 

Universitat Oberta de Catalunya 

Miquel Pellicer Alapont (des de juny 2021) 

Director de Comunicació Digital 

Universitat Oberta de Catalunya 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch (fins a juliol 2021) 

Cap del Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Lluís Monfort Peligero (des de juliol 2021) 

Cap de Gabinet del Rector 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Annarosa Cánovas Pérez 

Cap del Servei de Comunicació 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Virginia Vega Carrero (fins a setembre 2021) 

Vicerectora de Recursos Digitals i Documentació 

Universitat Politècnica de València 

Margarita Cabrera Méndez (des de setembre 2021) 

Directora d’Àrea de Comunicació 

Universitat Politècnica de València 

Marc Boldú i Botam 

Cap de la unitat de Comunicació i Projectes 

Universitat Pompeu Fabra 

Mireria Castanys Tutzo 

Cap del Gabinet de Premsa, Xarxes Socials Comunicació Online 

Universitat Ramon Llull 

Anna Tosca Domènech 

Responsable tècnica del Gabinet de Premsa i Xarxes Socials i 
Comunicació Online 

Universitat Ramon Llull 

Mireia Còrcoles Canet 

Tècnica del Gabinet de Premsa i Xarxes Socials i Comunicació 
Online 

Universitat Ramon Llull 

Lluís Alfons Ariño Martín 

Director del Servei de Recursos Informàtics i TIC 

Universitat Rovira i Virgili 

Jordi Duch Gavaldà 

Adjunt a la rectora per a Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

Universitat Rovira i Virgili 

Josep Gonzalbo Gómez 

Delegat de la Rectora per a Comunicació Online 

Universitat de València 

Joan Busquiel Nieto 

Director de l'Àrea de les TIC 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Anna Fàbregas i Badia (des de juny fins a octubre 2021) 

Directora de Màrqueting 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Eva Funoll Guix (des de juny fins a octubre 2021) 

Directora de Comunicació Corporativa i Relacions 
Institucionals 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

 

GRUP DE TREBALL DEL GRUP INTERUNIVERSITARI D’ESCOLA RURAL (GIER) 

Albert Casals Ibáñez 

Vicedegà de Pràctiques  

Universitat Autònoma de Barcelona 

Sílvia Blanch Gelabert (des de febrer 2021) 

Vicedegana de Pràctiques 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Aida Urrea Monclús 

Professora 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Neus González Monfort 

Professora 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Roser Boix Tomàs Miquel Payaró 
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Degana de la Facultat d'Educació 

Universitat de Barcelona 

Coordinador del Secretariat  

Secretariat d’Escola Rural  

Olga Bernad Cavero 

Professora associada 

Universitat de Lleida 

Jordi Coiduras Rodríguez 

Coordinador del Grau d'Educació Primària – dual 

Universitat de Lleida 

Pietat Marquilles Figueres 

Professora de ciències del Graus d'educació infantil i primària 

Universitat Ramon Llull 

Maria Antonia Miret Ferrer 

Professora d'Organització escolar i didàctica dels Graus 
d'educació primària i infantil 

Universitat Ramon Llull 

Montserrat Linares Fite 

Professora de Psicologia del desenvolupament i l'aprenentatge 

Universitat Ramon Llull 

M. Conxa Torres Sabaté 

Responsable del Grau de Pedagogia 

Universitat Rovira i Virgili 

Joan Fuguet Busquets 

Responsable del Grau d'Infantil i Primària 

Universitat Rovira i Virgili 

Laura Domingo Peñafiel 

Professora 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

M. Dolors Vázquez Carrasco 

Professora 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 

 
 

2.2. REUNIONS 2021  

 

DATA ACTUACIÓ Ubicació / Coordinació 

28 de gener Comissió de Llengua de la XVU Telepresencial 

21 de maig Reunió del GT de programes sènior Universitat Ramon Llull 

28 de maig Comissió Permanent Universitat Cardenal Herrera 

15 de juny Reunió del GT de Publicacions Telepresencial 

2 de juliol Consell General de la XVU (extraordinari / ordinari) Universitat Cardenal Herrera 

19 de novembre Reunió de la Comissió Permanent Universitat de les Illes Balears 

2 i 3 de 
desembre 

Reunió del GT d’Igualtat de gènere 
Universitat de Girona 

17 de desembre Comissió de Llengua de la XVU Universitat de Barcelona 
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3.  ACTUACIÓ  

 

 
 

L’actuació de la Xarxa Vives es distribueix en un total de 16 programes en què es classifiquen les accions de 2021, i que 
responen, de manera transversal en la majoria de casos, als àmbits de treball i als objectius estratègics de l’associació: 
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3.1 COMUNICACIÓ  

 

1. III Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital 
 

El dia 17 de juny va tenir lloc la III Jornada Fòrum Vives sobre comunicació digital de la Xarxa Vives: claus per a mesurar la 

comunicació digital i noves xarxes socials a la universitat. Coordinada per la Universitat CEU Cardenal Herrera (UCH), en la 
sessió de treball va participar el personal responsable i tècnic de la comunicació digital a les universitats de la Xarxa. 

Aquesta sessió va reunir a 25 membres del personal tècnic d’aquestes unitats d’12 universitats de la Xarxa:  

- 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 Miguel Hernández d’Elx 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat de Vic-Central de Catalunya 

José Manuel Amiguet Esteban, vicerector de Desenvolupament Estratègic i Comunicació i secretari general de la UCH, va 

donar la benvinguda als assistents fent èmfasi en la necessitat d’intercanviar experiències en un àmbit com el de la comuni-
cació digital, que en les dues darreres dècades s’ha transformat tant en contextos universitaris com no universitaris. Ami-

guet va presentar també a Vicente Ros Diego, professor del Departament de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Tecnolo-

gia de la Informació de la UCH. Ros va estar l’encarregat de pronunciar la ponència central de Jornada, titulada, “Quines són 

les claus del mesurament de la comunicació digital en les universitats?”. Ros ha centrat la seua exposició en noves eines i 

indicadors que es poden fer servir per avaluar les accions de comunicació desplegades en diferents plataformes digitals. La 
intervenció va donar lloc a un debat entre els assistents, que van compartir les experiències des del punt de vista de la seua 
universitat.   

Tot seguit, Ana Bort Ortega, gestora de Comunitats i analista de Mitjans Socials de la UCH, va moderar el debat titulat “Xar-
xes socials a les universitats: noves amigues i velles conegudes”. En aquest cas, els participants van analitzar el rendiment 

que obtenen de les xarxes socials al voltant de les quals despleguen la comunicació institucional universitària. En particular, 

aquest segon bloc de la Jornada va permetre la identificació de xarxes socials que es troben en fase de maduresa i declivi, 

així com d’altres que gaudeixen d’un període de creixement entre els públics estratègics de les universitats. En aquest sentit, 
els comunicadors digitals van compartit coneixements i pràctiques per tal de dissenyar estratègies comunicatives de futur 
en aquest context.  

 

https://www.vives.org/forum-vives/iii-jornada-sobre-comunicacio-digital-de-la-xarxa-vives/
https://www.vives.org/forum-vives/iii-jornada-sobre-comunicacio-digital-de-la-xarxa-vives/
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Programa 

 

 
 
 
 

2. Lliurament de la Medalla d’Honor 2021 i premis de la Xarxa Vives d’Universitats 

La Universitat CEU Cardenal Herrera (UCH) va acollir divendres 2 de juliol l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor 2021 
de la Xarxa Vives d’Universitats. Els guardonats de 2021 han estat l’antropòleg Joan Prat i Carós, a proposta de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV); el químic Carles Solà Ferrando, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i el físic 
Ramon Lapiedra i Civera, a proposta de la Universitat de València (UV). 

L’acte va estar presidit per Vicente Navarro de Luján, president de la Xarxa Vives i rector de la UCH. L’antropòleg Joan Prat i 
Carós va ser el primer dels homenatjats en rebre la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives. Jordi Roca Girona, catedràtic d'An-
tropologia de la URV, va estar l’encarregat de pronunciar-ne la laudatio, en què ha descrit al Dr. Prat com “una de les figures 
més respectades, admirades i estimades de l’antropologia catalana i espanyola”, que ha dut a terme la recerca i ha abordat la 
realitat d’una manera “sovint provocadora, generalment incòmoda, gairebé sempre lúcida i reveladora”. Roca també va des-
tacar la tasca docent del Dr. Prat, exercida sempre des de la “passió, compromís i mestratge i amb una cura pels seus i les 
seves alumnes poc habitual.” En rebre la Medalla d’Honor, Prat va declarar que “ni en el millor dels meus somnis hauria 
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imaginat rebre aquest reconeixement”. També va agrair la companyia de totes les persones que van estar presents al llarg 
de la seua trajectòria, i especialment a la rectora de la URV i presidenta IV de la Xarxa Vives, María José Figueras Salvat, que 
el va proposar per rebre guardó. 

A continuació, va tenir lloc l’homenatge al Dr. Carles Solà Ferrando. En aquest cas, va ser Juan M. Lema Rodicio, catedràtic 
d'Enginyeria Química de la Universitat de Santiago de Compostela, qui va llegir la laudatio. Lema va fer un repàs per la tra-
jectòria docent, científica, personal i política del Dr. Solà i va elogiar la seua “reivindicació constant de la llengua catalana 
com a llengua d’ús científic”. Va recordar també que Solà va ser un dels fundadors de la Xarxa Vives d’Universitats i el tercer 
president de la història de la institució, i que va ser durant la seua etapa de rector de la UAB quan es van alçar les “columnes 
de la UAB” de l’escultor valencià Andreu Alfaro, dedicades “a la Vives” com a símbol de la unió entre la comunitat università-
ria i les relacions inseparables entre la natura, la ciència, l'art i la identitat. Lema va destacar les contribucions del Dr. Solà 
durant el seu mandat com a conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
(2003-2006), pel finançament de les universitats i la projecció d’aquestes a l’espai europeu d’educació superior. Alhora, el 
va descriure com un gran docent “que il·lusionava els seus estudiants” i com un “molt amic dels seus amics”. El Dr. Solà va 
agrair el reconeixement rebut i va reivindicar el paper de la Universitat com un element clau del futur de la nostra societat, 
motiu pel qual considera que hauria de rebre mes atenció per part dels poder públics. També va recordar la fundació de la 
Xarxa Vives el 1994 i va indicar que des d’aleshores la institució ha contribuït enormement “a donar força a les universitats 
amb tot el que això significa: saber, coneixement, recerca i compromís social; un conjunt de valors que no es troben a cap 
altre lloc que a les universitats”. 

Tot seguit, Ramon Lapiedra i Civera va rebre la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives. Abans de fer-ho, l’escriptor i catedràtic 
de Grec de la Universitat Jaume I, Joan Francesc Mira i Casterà, va pronunciar la laudatio, on va decriuree Lapiedra com “una 
de les persones més admirables i dignes de respecte que he tingut la fortuna immensa de conèixer i de poder considerar 
amic”. Mira va ressaltar que l’homenatjat “no es tracta només d’un científic eminent en el camp de la física teòrica. Es tracta 
de qui va ser entre 1984 i 1994 rector de la Universitat de València, la història contemporània de la qual es podria dividir en 
‘abans del rector Lapiedra i després del rector Lapiedra’, amb tota la dimensió pública, acadèmica i ètica que això represen-
ta”. Lapiedra va agrair les paraules dedicades per Joan Francesc Mira i Casterà, així com a la rectora de la UV, M. Vicenta 
Mestre Escrivà, haver-lo proposat per rebre el guardó. També ha reconegut la tasca desenvolupada per la Xarxa Vives, a la 
que ha desitjat que continue molts més anys amb la seua útil labor. 

 

Abans de cloure l’acte, el president Navarro va agrair als guardonats, en nom de les vint-i-dues universitats, l’acceptació de 
la Medalla d’Honor de la institució i ha reconegut l’orgull que suposa sumar a la història de la Xarxa Vives tres referents del 
món universitari les contribucions científiques, culturals i lingüístiques dels quals són d’un valor incalculable pel sistema 
universitari europeu. Navarro va agrir també al conjunt de la comunitat universitària i al personal de les administracions, 
dels serveis de salut i educatius, el treball incansable realitzat durant un curs acadèmic marcat pels reptes que ha ocasionat 
la Covid-19. Així mateix, el president de la institució va apel·lar al record de les víctimes de la pandèmia. 

Durant l’acte, a més de les Medalles d’Honor de la Xarxa Vives, es van lliurar també els següents premis: 

 III Premi Jesús Tusón sobre diversitat lingüística, que va estar atorgat a Giovanni Pelegi Torres, graduat en Ci-
ències Polítiques i de l'Administració Pública per la Universitat de València i màster en Filosofia Política per la 
Universitat Pompeu Fabra per l’obra «Llengua, política i identitats. La dreta en l'ús de la llengua i de la identitat en 
la lluita per l'hegemonia social i política de Navarra i del País Valencià»  
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 III Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària, que tenen com a objectiu donar a conèixer el paper de 

l’edició universitària en la transferència del coneixement en català i el valor de la qualitat de la tasca que desenvo-
lupen les editorials universitàries. Les obres guanyadores de cadascuna de les 4 categories d’aquests premis van 
estar les següents: 

 

o Millor edició: Evolució constructiva de la catedral de Mallorca, de Miquel Ballester Julià i publicada per 
Edicions Universitat de les Illes Balears.  

o Millor coedició interxarxa: Sant Climent de Taüll i La Vall de Boí, de Milagros Guardia Pons i Immaculada 
Lorés i Otzet. La publicació ha estat coeditada per Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, pel 
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, per Edicions de la Universitat de Barce-
lona, pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, per Iniciativa Digital Politècnica de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pel Museu Nacional d’Art 
de Catalunya i pel Museu del Disseny de Barcelona. 

o Millor llibre de ciència i tecnologia: Què hi ha darrere la crisi ambiental? Aportacions des de l'ecologia so-
cial, de M. Àngels Alió Torres, Helena Perxacs Motgé i Enric Tello Aragay. Publicada per Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

o Millor llibre de ciències socials, arts i humanitats: Sentències de Joan Lluís Vives, de Francesc Xavier Blay 
Meseguer i publicat per Publicacions Universitat d'Alacant.  
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3.2. CULTURA  
 

1. Jornada “La dimensió cultural de la Universitat” 

La Universitat Jaume I (UJI) va acollir el 20 de maig la Jornada Fòrum Vives sobre la dimensió cultural de la universitat en el 
marc dels actes de celebració dels 30 anys de la institució. L’objectiu va estar reflexionar al voltant de la proposta de Carta 
d’Universitats i Cultura que durant els darrers mesos s’havia treballat col·laborativament des dels vicerectorats i els serveis 
de cultura i extensió universitària de les universitats membres de la Xarxa Vives.  

Eva Alcón Soler, vicepresidenta II de la Xarxa Vives i rectora de l’UJI, va inaugurar la Jornada, que es va poder seguir telepre-
sencialment. Alcón va reconéixer que “la cultura és una funció irrenunciable de les universitats” i un “motor de desenvolu-
pament per als nostres territoris”. En aquest sentit, també va agrair a les universitats que s’havien sumat al projecte haver 
conjuminat esforços al voltant de la cultura universitària, doncs “amb realitats diferents però una història, llengua i cultura 
compartides, les universitats d’aquesta regió transfronterera de l’Europa Mediterrània tenim l’oportunitat irrenunciable de 
trobar respostes conjuntes a reptes comuns; i la Xarxa Vives és sens dubte l’espai de col·laboració idoni per aconseguir-ho.” 

A continuació, Carmen Lázaro Guillamon (vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de l’UJI) i Joan Josep Busqueta 
Riu (vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida) van presentar la Carta d’Universitats i Cultu-
ra. El document marc està estructurat en sis àmbits d’actuació: educació i formació cultural, recerca i divulgació del conei-
xement, creació i programació cultural, conservació i divulgació del patrimoni material i immaterial, l’ecosistema cultural 
local, i la dimensió digital de la cultura. La Carta representa per tant un model, un document de treball que facilita la neces-
sària coordinació de tots els agents que intervenen en el fet cultural alhora que estableix recomanacions per tal que la cultu-
ra circule en tots els àmbits de la universitat, arribant a la docència i la recerca.  

Tot seguit, els assistents van tenir l’oportunitat d’analitzar la implementació de les estratègies i les mesures contemplades 
en la Carta, amb l’objectiu últim de fer visible i enfortir la dimensió cultural de les universitats i facilitar la col·laboració en-
tre les institucions que conformen la Xarxa Vives. En l’últim bloc de la jornada, dedicat a les conclusions, van intervenir Ig-
nasi Casadesús i Olucha (secretari executiu de la Xarxa Vives) i Antonio Ariño Villarroya (catedràtic de Sociologia de la Uni-
versitat de València).  

Aquesta sessió formativa va reunir a 49 participants de 17 universitats de la Xarxa:  

- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat d’Alacant 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- 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 Politècnica de Catalunya 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic-Central de Catalunya 
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Programa 
  

            
 
 
 

2. Carta d’Universitats i Cultura 

Aquest projecte té com a objectiu afavorir un procés de reflexió que analitze les experiències existents, n’identifique d’altres 
o de noves, i que aporte una definició comuna de la funció cultural de la universitat, un fet que ha de servir tant per donar 
visibilitat a aquesta realitat i afavorir el compromís institucional de les universitats, com per a dotar d’eines pràctiques els 
equips responsables de la gestió d’aquest àmbit transversal. 
 
La proposta parteix de la premissa de que la cultura no és un complement de o a l’activitat universitària, és una funció per 
ella mateixa de la universitat. És a dir, la cultura no és només dimensió artística, és l’anclatge entre la docència i la recerca i 
la comunitat universitària i la societat. 

L’objectiu general del projecte és l’enfortiment de la dimensió cultural de la universitat, a través de l’elaboració d’una Carta 
d’Universitats i Cultura. 
 
Els objectius específics que en deriven són els següents: 

a. Subratllar la importància de la dimensió cultural de les universitats, mitjançant la formulació de principis rectors i 
objectius generals i l’aprovació formal de la Carta. 

b. Definir els àmbits específics en els quals es tradueix la dimensió cultural de les universitats, amb vocació innova-
dora i una atenció especial a aquells que es poden tractar des de la gestió cultural, i els tipus d’activitats o accions 
que poden conformar aquests àmbits en nivells de desenvolupament bàsic, mitjà i avançat. 

c. Identificar i descriure breument bones pràctiques pròpies i d’universitats estrangeres per a cadascun dels àmbits 
identificats. 

d. Definir les implicacions quant a recursos humans, econòmics i tècnics per als diversos nivells de desenvolupament 
esmentats. 

Un total de 18 universitats de la Xarxa Vives  participen en el projecte: 
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- Universitat Abat Oliba 
- Universitat d’Alacant 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- 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  Pompeu Fabra 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 
Durant l’any 2020 es van desenvolupar les fases 1 i 2 i parcialment la fase 3. Durant el primer trimestre de 2021 es van dur 
a terme la resta de fases fins la publicació i aprovació del document definitiu. 

La primera fase del procés de reflexió va consistir en 
l’enviament d’un qüestionari a les universitats, per tal de 
comprendre la diversitat de situacions en què operen, 
analitzar les temàtiques i qüestions que es consideren 
prioritàries, i identificar experiències ja existents que 
puguin ser il·lustratives de diverses línies de treball.  

Els darrers mesos de 2020 es van dedicar a aprofundir en 
la identificació i anàlisi d’experiències tant de les 
universitats de la Xarxa com d’altres territoris, 
principalment a Europa. Així mateix, es van encarregar 
alguns textos de reflexió sobre tendències futures en 
àmbits com l’educació, la participació cultural, els vincles 
entre cultura i desenvolupament sostenible, o la joventut, 
per tal d’identificar aspectes que caldria contemplar a 
l’hora de perfilar la dimensió cultural de les universitats. 

Els primers mesos de 2021 es van dedicar a la redacció 
del text de la carta per part de la consultora 
especialitzada. Posteriorment, la proposta va passar per 
revisió de les universitats participants fins arribar a la 
versió que es va presentar al Fórum Vives del mes maig a 

la Universitat Jaume I de Castelló on tècnics i vicerectors van debatre el darrer esborrany del document. 

El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats va aprovar la “Carta d’Universitats i Cultura”, en la 
sessió del 2 de juliol que va acollir la Universitat CEU Cardenal Herrera. 

El document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i debat al voltant de la dimensió cultural de les universitats, 
en què han participat més de seixanta expertes i experts que desenvolupen la seua tasca als òrgans de govern universitaris i 
als equips responsables de la gestió d’aquest àmbit. 

La Carta, entesa com un llibre blanc de la cultura universitària, presenta un marc comú de referència per a l’establiment 
d’estratègies en la política cultural de les universitats. Segons el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat CEU 
Cardenal Herrera, Vicente L. Navarro de Luján, “té una vocació pionera i de lideratge, que pretén cimentar les decisions que 
donaran resposta als reptes que planteja la cultura a les universitats del segle XXI i conduir, així mateix, el debat sobre la 
gestió i el paper de la cultura universitària a l’espai europeu d’educació superior”. 

L’aprovació de la Carta per part del Consell General de la Xarxa Vives suposa el compromís i l’aposta ferma de les 
universitats per enfortir la cultura a les institucions d’educació superior. De fet, la premissa sota la qual s’ha desenvolupat el 
projecte des d’un primer moment ha estat la concepció de la cultura com una funció irrenunciable de les universitats, de 
servei públic, com ho són la docència i la investigació. 
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3. II Biennal de Teatre Universitari 

 
Els dies 3 i 4 de juny la Universitat d’Alacant havia d’acollir la II Biennal de Teatre Universitari. Aquesta segona edició 
s’anava a celebrar novament sota el format d’una marató teatral oberta al públic, on es representarien fins a 10 obres d’una 
durada inferior als 50 minuts. La Biennal de Teatre anava a comptar també amb espais de formació teatral i presentació de 
propostes escèniques emergents.   
 
Arran de l'emergència generada per la COVID-19 i d'acord amb les indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitàries, al 
mes de febrer es va decidir ajornar de nou la Biennal de Teatre Universitari de la Xarxa Vives, i traslladar-la al curs 
acadèmic 2021-2022. A la tardor de 2021 es va demanar a les universitats la seua intenció de participació i 12 universitats 
va manifestar el seu interès per participar al juny de 2022. 

 

 
3.3 DEFINICIÓ ESTRATÈGICA 

 

1. Consell General: Fòrum Vives de debat estratègic sobre la Carta d’Universitats i Cultura 

El dia 2 de juliol els rectors i les rectores de les universitats de la Xarxa Vives, que integren el Consell General de la 
institució, es van reunir en sessió ordinària a la Universitat CEU Cardenal Herrera.  El mateix dia 2 va tenir lloc la sessió de 
debat estratègic, en la qual es va analitzar la Carta d’Universitats i Cultura. La sessió es va desenvolupar a partir del 
document elaborat fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i debat al voltant de la dimensió cultural de les 
universitats, en què han participat més de seixanta expertes i experts que desenvolupen la seua tasca als òrgans de govern 
universitaris i als equips responsables de la gestió d’aquest àmbit. La sessió va estar dirigida pel Vicepresident I, Jordi 
Montaña. 

 

2. Seguiment de la contribució de la Xarxa Vives d’Universitats als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides 

Durant l’any 2021 s’ha realitzat seguiment sobre la contribució del Pla d’Actuació anual de la Xarxa Vives als ODS de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  
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3.4 ESTUDIANTS 

1. Organització i promoció de la Lliga de Debat Universitària. L’actual sistema educatiu 
garanteix el progrés de les persones? 

La Lliga de Debat Universitària és una competició de dialèctica que al 2021 ha celebrat la seua setzena edició, i està 
plenament consolidada a la regió Vives. Atesa la situació d’alerta sanitària provocada per la COVID-19, aquesta edició ha 
tingut lloc de manera telepresencial. 

La Lliga de Debat Universitària 2021 es va desenvolupar del 27 d’abril al 7 de maig de 2021. El debat d’aquesta edició va 
versar sobre la següent qüestió: «L’actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones?».  

L’organització d’aquesta activitat compren tot un curs acadèmic, que va de setembre a setembre. A setembre de 2020 es va 
arrancar amb la promoció, a principis de 2021 les universitats van confirmar la participació, a l’abril i el maig ha tingut lloc 
la competició i en el marc de la final, s’ha comunicat el tema del debat 2022, que ha estat escollit pels participants.  

 

S’estima que van participar al voltant de 1.400 estudiants de 15 universitats: 

 Universitat d’Alacant 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Universitat de Barcelona 
 Universitat de les Illes Balears 
 Universitat Jaume I  
 Universitat de Lleida 
 Universitat Miguel Hernández d’Elx  
 Universitat Oberta de Catalunya 
 

 
 Universitat Politècnica de València 
 Universitat Pompeu Fabra 
 Universitat Ramon Llull  
 Universitat Rovira i Virgili  
 Universitat de València 
 Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

  

      
 

 

 

 

 

100 
PDI 

1.400 
estudiants 

14 
universitats 
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Cada universitat pot inscriure un equip que ha d’estar format per un màxim de 6 persones. Aquest equip ha d’estar 
representat per un capità o portaveu. El capità té com a objectiu servir d’interlocutor intermediari entre els membres de 
l’equip i l’organització (per exemple, per a notificar canvis en la composició de l’equip), i ser el portaveu de l’equip de la seua 
universitat durant la competició. 

La competició de la Lliga de Debat Universitària 2021 ha tingut dues fases:  

 Preliminar, que es divideix en una ronda eliminatòria pel procediment de grups (27, 28 i 29 d’abril) i en una 
semifinal (5 de maig). 

 I final (7 de maig).  

Per la ronda eliminatòria, es van sortejar 2 grups, A i B, amb 7 universitats 
cadascun.  

Per aquesta edició telepresencial, el sorteig d’emparellaments també va servir per 
establir la posició havia de defensar cada equip en cada debat, a més de l’ordre 
d’intervenció. 

Es van realitzar 28 debats, més 2 per a la semifinal i per últim la final. En total, 31 
debats.  

Durant les eliminatòries, cada equip va competir amb altres 4 equips del seu grup. 
A la semifinal, van passar els dos equips millor classificats de cada grup i van 
competir d’acord amb la següent combinació: 

 1er classificat grup A – 2n classificat grup B 

 2n classificat grup A – 1er classificat grup B 

A la final van participar els guanyadors dels dos debats de les semifinals. 

Premis 

L’equip campió va estar la Universitat Pompeu Fabra i va obtenir un 
premi de 2.500 €. L’equip va estar format per: 

Sergi Lostao More (capità) 

Sheila Canudas Perarnau 

Zainab Tamara Zubair 

Xavier Tomàs Vilanova 

Guillermo Torrubia De Nova 

 

La Universitat de València va estar l’equip subcampió de l’edició 2021 
i va rebre un premi de 1.200 €. L’equip va estar format per:  

Yassin El Bouyzaydy El Gueddari 

Abril Peidro Llompart 

Àngels Grimalt Vives 

 

Àngels Grimalt Vives, també de la Universitat de València, va  estar 
escollida com a millor oradora de la competició per l’equip de jutges i va rebre un premi de 300 €. 
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Jutges 

Es va crear un equip de jutges format per professionals provinents de diversos àmbits: 

 Vicent Rebollar, professor de Secundària. 

 Berta Solé, mediadora cultural. 

 Andreu Moreno, professor de Secundària. 

 Fani Grande, guionista, bloguera, escriptora i 
professora de comunicació eficaç. 

 Ismael Vicedo, tècnic d'Escola Valenciana. 

 Roger Fusté, professor de Secundària. 

La Lliga de Debat Universitària és possible gràcies a la implicació i professionalitat de l’equip humà de les institucions i 
departaments següents: 

Universitat Punt d'informació 

Universitat d'Alacant Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Llengües 

Universitat Autònoma de Barcelona Unitat de Dinamització Comunitària 

Universitat de Barcelona Associació de Debat de la UB 

Universitat de les Illes Balears Servei d’Activitats Culturals 

Universitat Jaume I Projecte Lliga de Debat UJI 

Universitat de Lleida 
German Paris Leza 
Professor del Grau en Dret de la Facultat de Dret, Economia i 
Turisme. 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística 
Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària 

Universitat Oberta de Catalunya 
Estudis d’Arts i Humanitats 
 
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació 

Universitat Politècnica de València Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

Universitat Pompeu Fabra Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 

Universitat Ramon Llull Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants 

Universitat Rovira i Virgili Oficina de l’Estudiant 

Universitat de València Servei d’Informació i Dinamització (SEDI) 

Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya 

Oficina de Gestió Cultural 
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2. Organització i promoció de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. És compatible 
el creixement global de l’economia amb el respecte al medi ambient? 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos equips de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius de diferents centres docents dels territoris de parla catalana debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. Ateses 
les circumstàncies sanitàries del curs 2020/2021, l’edició 2021 es va adaptar a la modalitat telepresencial. 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 va incorporar algunes novetats que responen a la doble voluntat de 
mantenir l'oportunitat formativa en destreses comunicatives de l'alumnat que aporta aquesta competició i d'adaptar-se a la 
situació sanitària amb totals garanties. Es va redissenyar una part important de la "posada en escena", reconvertint el 
domini i l'aprofitament de l'espai físic a un entorn i requisits absolutament digitals.  

Les fases locals  van tenir lloc del 22 de febrer al 16 de març i la fase final, del 13 al 23 d'abril. 

En aquesta edició tan especial van participar més de 2.000 estudiants de 74 centres docents de Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears i Andorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És compatible el creixement global de l’economia amb el respecte al medi ambient? va ser el tema de la competició tant 
per a les fases locals com per a la fase final. 
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Les universitats de la Xarxa Vives que van participar en aquesta edició van ser les 15 següents: 

 Universitat Abat Oliba CEU 
 Universitat d’Alacant 
 Universitat d’Andorra 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Universitat de Barcelona 
 Universitat de Girona 
 Universitat Internacional de Catalunya 
 Universitat Jaume I 
 Universitat de Lleida 

 Universitat Miguel Hernández d’Elx 
 Universitat Politècnica de València 
 Universitat Pompeu Fabra 
 Universitat Rovira i Virgili 
 Universitat de València 
 Universitat de Vic · Universitat Central de 

Catalunya 
 

RESUM DE LES FASES LOCALS 

 

 
                     
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

200 
Docents 

2.000 
estudiants 

15 
universitats 
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Equips finalistes 

Els centres de Secundària i Batxillerat classificats per a la fase final van ser: 

o Escola Pia Calella (Universitat Abat Oliba CEU) 

o  IES Pare Vitòria (Universitat d'Alacant) 

o  Lycée Comte de Foix (Universitat d'Andorra) 

o  INS Ramon Casas i Carbó (Universitat Autònoma de Barcelona) 

o  Fundació BetàniaPatmos (Universitat de Barcelona) 

o  Institut Baix Montseny (Universitat de Girona) 

o Escola Súnion (Universitat Internacional de Catalunya) 

o IES Honori Garcia (Universitat Jaume I) 

o INS Manuel de Montsuar (Universitat de Lleida) 

o IES Misteri d’Elx (Universitat Miguel Hernández d’Elx) 

o Escola Ginebró (Universitat Pompeu Fabra) 

o IES Pere Boïl (Universitat Politècnica de València) 

o Institut Ramon Berenguer IV (Universitat Rovira i Virgili) 

o  IES Ramon Llull (Universitat de València) 

o La Salle Manlleu (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya) 

Cada equip havia d’estar format per un màxim de 8 persones i havia d’estar representat per un capità/na-tutor/a que 
havia de ser un docent del centre. El/la capità/na te com a objectiu servir d’interlocutor intermediari entre els membres 
de l’equip i l’organització, i ser el portaveu de l’equip durant la competició. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 tenir dues rondes:  

o Eliminatòries i semifinals. 

o Final: debat de la final.  

Per la ronda eliminatòria, es van dividir els equips en 3 grups (A, B i C) de 5 equips cadascun. Cada equip va realitzar 4 
debats.  
A les semifinals, van participar els millor classificats de cada grup. Cada equip va debatre contra els guanyadors dels 
altres dos grups. Els dos millor classificats, van participar a la gran final. 
En total, a la fase final es van realitzar 34 debats: 30 debats d’eliminatòries, més tres per a la semifinal i per últim la final. 
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 « És una experiència enriquidora per tal de treballar les competències transversals de l'alumnat. Valoro molt el 
treball cooperatiu previ que s'ha de fer i l'experiència del mateix dia. Si podem, repetirem.» (Institut Bitàcola – 
Barberà del Vallés). 

 «L'experiència és molt interessant, satisfactòria, didàctica. L'alumnat acaba encantat, i els docents també. Cal dir, 
a més, que és molt divertit.» (Fundació BetàniaPatmos de Barcelona) 

 «És una gran eina d'aprenentatge transversal, que supera el currículum d'una assignatura en concret i ajuda a 
connectar els coneixements de diverses disciplines.» (Institut Illa de Rodes de Roses) 

 « Aquest any ha estat una experiència diferent a altres anys degut al COVID. Ens hem perdut la part de contacte 
amb altres alumnes i professors i l'apropament a la Universitat. D'altra banda, creiem que l'experiència ha estat 
igualment molt positiva i el format ha funcionat adequadament.» (Institut de Tecnificació d’Amposta). 

 «Es tracta d'una experiència molt enriquidora tant per als alumnes com per als professors. Intentem guiar els 
alumnes en tot el procés, però cada any ens sorprenem de la capacitat que tenen aquests d'elaborar i construir el 
cos de els seues intervencions: aportant informació addicional que han treballat a casa, que han llegit en llibres, a 
Internet, etc. En definitiva, és una oportunitat per descobrir totes les capacitats que tenen els nostres alumnes 
(documentació, redacció, comunicació...) i potenciar-les al màxim» (IES Honori Garcia de La Vall d’Uixó) 

Premis 

En la fase final, es van lliurar el premis següents:  

• Primer premi, a l’equip campió. 1.500€ per a l’adquisició de material educatiu. 

• Segon premi, a l’equip subcampió. 700€ per a l’adquisició de material educatiu. 

• Premi individual al millor orador/a elegit pel jurat de la competició. 300€ per a 

l’adquisició de material educatiu.  

Els premis podien ser emprats per a l’adquisició de llibres, material escolar, didàctic 

o electrònic.  

 

Guanyadors 

• Equip Campió: Escola Ginebró (Llinars del Vallès). Representant de la Universitat Pompeu Fabra 

• Equip Subcampió: IES Ramon Llull (València). Representant de la Universitat de València 

• Millor oradora: Mariel Touzet Moncada, de l’Institut Ramon Berenguer IV (Cambrils). Representant de la Universitat 

Rovira i Virgili 

 

Jutges 

Es va crear un equip de jutges format per professionals provinents de diversos àmbits: 

• Núria Sanz, advocada en exercici i administradora concursal. Àmplia experiència en el sector de responsabilitat civil, 

assegurances i mediacions concursals.  

• Roger Fusté, professor de filosofia de Secundària i Batxillerat i membre del GFEN (Groupe Français d'Éducation 

Nouvelle).  

• Toni Viscarro Boix, Llicenciat en Filologia Catalana. Tècnic lingüístic i professor de valencià. Tècnic d'Escola 

Valenciana des de 2010. 

• Arià Paco, estudiant de doctorat en Filosofia a la Universitat d'Arizona. Formador d'oratòria i finalista en dues 

ocasions de la lliga interuniversitària de debat de la Xarxa Vives. 

• Verònica Cantó Doménech, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

• Berta Solé Grau, col·laboradora del Servei Educatiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i 

participant a la Lliga de Debat Universitària 2012. 

La valoració global dels centres participants al 2021 va ser d’un 4,4 sobre 5 per les fases locals i un 5 sobre 5 per a la fase 
final. El 100% valoren positivament l’experiència i, per tant, la recomanarien. La valoració global dels centres participants al 
2020 va ser d’un 4,53 sobre 5 per les fases locals. Un 99% valoren positivament l’experiència i, per tant, la recomanarien. 

 
La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és possible gràcies a la implicació i professionalitat de l’equip humà de les 
institucions i departaments següents: 
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Universitat Abat Oliba CEU  

Servei d’Informació i Orientació Acadèmica 

Universitat d’Alacant  

Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües 

Universitat d’Andorra – Ministeri d’Ensenyament Superior 

Àrea d’Activitats Culturals i Educatives. 

Universitat Autònoma de Barcelona  

Unitat de Dinamització Comunitària 

Universitat de Barcelona  

Servei d'Atenció a l'Estudiant 

Universitat de Girona  

Delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació 

Universitat Internacional de Catalunya 

                    Servei d’Informació i Admissions 

Universitat Jaume I  

Unitat de Suport Educatiu. Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa 

Universitat de Lleida 

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària  

Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística 

Universitat Politècnica de València  

Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

Universitat Pompeu Fabra  

Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 

Universitat Rovira i Virgili  

Oficina d’Atenció Universitària  

Universitat de València  

Servei d'Informació i Dinamització 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  

Oficina de Gestió Cultural  

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Assessorament pedagògic 

Federació Escola Valenciana 

Promoció i suport en l’organització al País Valencià 

Xarxa Vives d’Universitats 

Secretaria Executiva 

Direcció de projecte 

 
 

3. Sessió de formació dels capitans dels equips de les fases locals de la Lliga de Debat 
de Secundària i Batxillerat 

Els dies 23 de gener i 6 de febrer van tenir lloc els tallers Fòrum Vives adreçats als capitans dels equips de la Lliga de Debat 
de Secundària i Batxillerat, per explicar i practicar les necessitats de la comunicació en línia i oferir estratègies per preparar 
els equips que participen en la competició. L’activitat va estar impartida en format telepresencial per Fani Grande, guionista, 
bloguera, escriptora i professora de comunicació eficaç, i jutgessa i cap de jutges en edicions anteriors de la Lliga de Debat 
de Secundària i Batxillerat.  
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La segona part del taller es va dedicar a explicar les novetats d’aquesta edició i a resoldre els dubtes sobre la mecànica dels 
debats de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. 
 
Programa 

 

 

4. Sessió de formació dels membres del jurat de les fases locals de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 

El 10 de febrer va tenir lloc la sessió de formació per explicar les novetats de l’edició 2021 i quin havia de ser el 
funcionament i la tasca dels membres del jurat de les fase locals. Hi van participar els membres del jurat de les 15 fases 
locals, a més d’alguns tècnics de les universitats organitzadores de fases locals. 

 

5. Sessió de formació dels equips de la Lliga de Debat Universitària 

El 17 de març va tenir lloc el taller Fòrum Vives adreçat als membres dels equips de la Lliga de Debat Universitària, per 
explicar i practicar les necessitats de la comunicació en línia i oferir estratègies per preparar els equips que participen en la 
competició. L’activitat va estar impartida en format telepresencial per Fani Grande, guionista, bloguera, escriptora i 
professora de comunicació eficaç. Jutgessa i cap de jutges en edicions anteriors de la Lliga de Debat Universitària. La segona 
part del taller es va dedicar a explicar les novetats d’aquesta edició i a resoldre els dubtes sobre la mecánica dels debats de 
la Lliga de Debat Universitària. 
 
 
Programa 
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6. Projecte VIA UNIVERSITÀRIA (2020-2022): Accés, condicions d’aprenentatge, 
expectatives i retorns dels estudis universitaris.  

“Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” és un 
programa internacional que té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de 
vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tot 
l’estudiantat, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida 
universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de 
millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, 
tant de les universitats pròpies com dels decisors públics. 
 
Via Universitària ha esdevingut una eina fonamental en el sistema d’informació de les universitats per tal com permet 
donar resposta a tres dimensions clau de l’educació superior: l’equitat (de gènere, en l’accés, en les trajectòries, a grau i 
a màster), la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge i el grau en què la universitat contribueix a la participa-
ció activa a la societat. 
 
Des de la segona edició (2017-2019), les dades provinents de l’enquesta s’analitzen a partir de dos eixos que 
n’asseguren la rellevància: l’àmbit disciplinari i l’equitat. 
 
El programa va estar impulsat en les edicions primera (2014-2016) i segona (2017-2019) amb la finalitat de fornir da-
des i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques dels estudiants i del seu re-
corregut universitari. Es tractava d’una iniciativa d’àmbit internacional que va abastar universitats de 3 estats de l’arc 
mediterrani: Andorra, Espanya i França.  
 
Aquesta tercera onada (2020-2022), que té previst presentar resultats a maig de 2022, naix amb l’objectiu de consoli-
dar l’enquesta i millorar-ne l’impacte mitjançant: 
 

 L’impuls de la participació dels estudiants, com a principal agent interessat en conèixer el perfil dels estudi-
ants als quals representen i les dificultats que es troben per a l’adequada progressió dels estudis que cursen. 
 

 La coordinació de les unitats tècniques de qualitat, com a agents interns de les universitats responsables de 
donar dades que serveixin per a la presa de decisions (disseny de polítiques d’accés, organització acadèmica i 
calendari, règim de permanència, metodologies docents). 

 
 La millora d’eines de reporting service que serveixin per a que cada universitat pugui oferir dades descriptives 

(i/o no públiques). 
 

 La consolidació de la incorporació de l’enquesta al sistema de dades de les agències de qualitat de Catalunya 
(AQU Catalunya), Andorra (AQUA Andorra) i el País Valencià (AVAP).  

 
 L’anàlisi comparativa amb les edicions anteriors per detectar tendències pel que fa a l’equitat, la qualitat del 

procés d’ensenyament-aprenentatge i el grau en què la universitat contribueix a la participació activa a la so-
cietat.  

Metodologia i desenvolupament 

El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari autoemplenat per Internet 
(CAWI) a l’estudiantat matriculat a estudis oficials de centres propis de primer cicle (grau, bàtxelor, licence, laurea) i de 
2n cicle oficials (postgrau, màster universitari, laurea magistrale/specialistica, grau/bàtxelor, doble grau) de les uni-
versitats participants en el programa. D’acord amb l’experiència adquirida s’opta per utilitzar el procediment 
d’enquestació en línia, ja que proporciona una major rapidesa en l’obtenció de les dades, un accés a una mostra molt 
més àmplia i un important estalvi de recursos econòmics en relació altres mètodes d’enquestació. 

El treball de camp ha estat desenvolupat per l’empresa ESAM Tecnología, spin-off de la Universitat de València, que ja 
havia realitzat la recollida de la informació a les anteriors edicions i té una sòlida experiència en enquestació en línia i 
total garantia sobre la privacitat de les dades recollides. El treball de camp estarà adaptat als requeriments de la LOPD i 
serà auditat per la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de la Universitat de València. 

Calendari 

Les enquestes i els informes de Via Universitària es desenvolupen cada 3 anys. La tercera edició correspondrà al perío-
de 2020 – 2022 i seguirà un cronograma distribuït en quatre fases: 
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1. La primera fase la constitueixen els treballs preparatius per a la realització i anàlisi de l’enquesta. En aquesta fa-

se s’ha de definir la participació de les universitats en el programa i s’han d’engegar els treballs tècnics per tal de 

dissenyar el qüestionari, preparar el treball de camp i el procés d’anàlisi dels resultats. 

 

2. La segona fase consisteix en la recollida de la informació mitjançant el treball de camp, amb l’enquesta en línia 

als estudiants matriculats en les universitats de la XVU partícips en el programa. 

 
3. En la tercera fase es farà la lectura i anàlisi de la informació recollida, la difusió dels resultats i el debat proposi-

tiu. 

 
4. Durant la quarta fase del programa es fomentaran noves explotacions de les dades i s’exploraran les oportunitats 

futures del programa: reedició de l’enquesta, potencial d’un panel d’estudiants, aliança amb altres fonts de dades, 

etc.  

 
Durant l’any 2021, s’ha desenvolupat la fase II de la 3a edició del programa, centrada en el treball de camp i s’ha iniciat i es 
troba en procés de desenvolupament la fase III, centrada en l’anàlisi, difusió i debat dels resultats de l’enquesta. 

 
Accions desenvolupades durant l’exercici 2021: 
 
 
1. En referència a la fase II del programa: Treball de camp. 

Durant el mes de gener es van sol·licitar a les universitats les dades de matrícula del curs 2020-2021, desagregades segons 
sexe i titulació per poder disposar de l’univers d’estudi i es van dissenyar, juntament amb ESAM Tecnologia S.A., i enviar a 
les universitats les indicacions tècniques per al desenvolupament del treball de camp. 
 
El treball de camp de la tercera edició de l’enquesta Via Universitària es va iniciar amb un univers d'estudi de 358.246 estu-
diants/es matriculats/des en el curs 2020/2021 a les titulacions de 1r cicle (Grau, Bàtxelor, Licence, Laurea) i de 2n cicle 
(Postgrau, Master, Laurea Magistrale/Specialistica) (alumnes de grau i màster en endavant) de les 20 universitats de la Xar-
xa Vives participants en el programa. 

 
El període d’enquestació es va desenvolupar des de l’1 de febrer al 14 de març de 2021 amb la coordinació de la XVU i les 
unitats de qualitat de cadascuna de les universitats participants. 

La següent taula recull les xifres absolutes i els percentatges de participació de les universitats participants en la 3a 
edició del projecte, així com una comparativa amb les dades de la 2a edició del projecte (2017-2019). 
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Taula. Mostra de la 3a edició segons universitat i comparativa amb la 2a edició del projecte 

Universitat 

Mostra 
final 
2018 

% respos-
ta 2018 

Població 
2021 

Mostra provi-
sional 2021* 

% respos-
ta (2021)  Error (%) 

Dif 
2018 / 
2021 
(%) 

Universitat Abat Oliba CEU 426 23,2 1579 249 15,8 5,7 -7,4 

Universitat d'Alacant 2484 10,5 24726 2740 11,1 1,8 0,6 

Universitat d'Andorra 110 22,7 543 94 17,3 9,2 -5,4 

Universitat Autònoma de Barcelona 3188 11,1 29953 2776 9,3 1,8 -1,8 

Universitat de Barcelona 6595 14,4 44591 6337 14,2 1,1 -0,2 

Universitat Cardenal Herrera - CEU 638 8,1 8373 1022 12,2 2,9 4,1 

Universitat de Girona 1645 14,8 11396 2440 21,4 1,8 6,6 

Universitat de les Illes Balears 836 6,8 12485 2280 18,3 1,9 11,5 

Universitat Internacional de Catalunya 919 25,6 4507 1175 26,1 2,5 0,5 

Universitat Jaume I 2375 18 12922 2078 16,1 2,0 -1,9 

Universitat de Lleida 1565 16,9 9129 1781 19,5 2,1 2,6 

Universitat Miguel Hernández d'Elx 984 7,9 12365 941 7,6 3,1 -0,3 

Universitat Oberta de Catalunya 1089 2,4 59839 6315 10,6 1,2 8,2 

Universitat Politècnica de Catalunya 4148 15 24369 4302 17,7 1,4 2,7 

Universitat Politècnica de València 2814 11,3 24763 4829 19,5 1,3 8,2 

Universitat Pompeu Fabra 1735 15 11544 2050 17,8 2,0 2,8 

Universitat Ramon Llull. Facultat d'Edu-
cació i Treball Social Pere Tarrés 112 19,9 663 122 18,4 8,0 -1,5 

Universitat Rovira i Virgili 2322 18,6 13636 1495 11,0 2,5 -7,6 

Universitat de València 6751 15 43409 5547 12,8 1,2 -2,2 

Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya 766 11,6 7454 824 11,1 3,2 -0,5 

Total #ViaUni 41502 12 358246 49397 13,8 0,4 1,8 

Durant el treball de camp de la tercera edició de l’enquesta via Universitària s'ha aconseguit una mostra provisional 
de 49.397 enquestes emplenades amb un percentatge de resposta >80%. Això suposa en xifres absolutes un aug-
ment de 7.868 respostes respecte a la 2a edició i passar d’un percentatge de participació del 12 al 13.8%.  

 

 

2. En referència a la fase III del programa: anàlisi, difusió i debat dels resultats. 

En referència a l’anàlisi dels resultats, la direcció tècnica del projecte, exercida per AQU Catalunya, va fer l’abocament i nete-
ja de la base de dades, que es va facilitar ja anonimitzada, tant pel que fa als individus, com a les universitats, a l’Equip  de 
Recerca. 
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Segons l’expertesa prèvia dels grups de recerca participants, es van distribuir els capítols de l’informe seegons apareix en la 
següent taula, amb la participació de grups de les universitats Autònoma de Barcelona, Andorra, Barcelona, Lleida, Pompeu 
Fabra i València. 

 

PROPOSTA DISTRIBUCIÓ 
INFORME 

Grup de Recerca 
/ univresitat 

RESPONSABLE/S 

PRÒLEG  Presidència XVU 
INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS VIA 
UNIVERSITÀRIA? 

AQU Direcció tècnica: Anna Prades, Daniel Torrents 

1. ACCÉS A LA UNIVERSITAT I TRAJECTÒRIES 
 

a. Com són i què es-
tudien 

UAB (GRET) 
UB 

Lídia Daza Marina 
Elías 

Albert 
Sánchez- 
Gelabert 

Helena Tro-
iano 

b. Trajectòria UAB (GRET) Lídia Daza Marina 
Elías 

Albert 
Sánchez- 
Gelabert 

Helena Tro-
iano 

c. Motius de tria de 
la titulació 

UAB (GRET) 
UB 

Lídia Daza Marina 
Elías 

Albert 
Sánchez- 
Gelabert 

Helena Tro-
iano 

d. Impacte Covid-19 UAB (GRET) Lídia Daza Marina 
Elías 

Albert 
Sánchez- 
Gelabert 

Helena Tro-
iano 

2. CONDICIONS D’ESTUDI 

a. Dedicació UdA Montserrat 
Casalprim 

Betlem 
Sabrià 

  

b. Compaginació UdA Montserrat 
Casalprim 

Betlem 
Sabrià 

  

c. Impacte Covid-19 UdA Montserrat 
Casalprim 

Betlem 
Sabrià 

  

3. FINANÇAMENT DELS ESTUDIS: INGRESSOS I HABITATGE 

a. Finançament UPF Luis Ortiz    
b. Impacte Covid-19 UPF Luis Ortiz    
4. EL PROCÉS DE DOCÈNCIA I APRENENTATGE EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU 

a. Condicions 
d’aprenentatge i 
docència 

UB 
UAB 

Begoña Gros Miquel 
Martínez 

Íngrid 
Noguera 

Ernest Pons 

b. Valoració avalua-
ció i resultats 

UB 
UAB 

Begoña Gros Miquel 
Martínez 

Íngrid 
Noguera 

Ernest Pons 

c. Impacte Covid-19 UB 
UAB 

Begoña Gros Miquel 
Martínez 

Íngrid 
Noguera 

Ernest Pons 

5. VINCULACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 
 

a. Satisfacció amb la 
universitat 

UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

b. Participació políti-
ca  

UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

c. Mobilitat  UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

d. Expectatives inici-
als i futures 

UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

e. Benestar emocio-
nal 

UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

f. Impacte Covid-19 UV 
UdL 

Antonio 
Ariño 

Ramon 
Llopis 

Fidel 
Molina 

 

6. VIA UNIVERSITÀRIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

       a. Via Universitària des 
de la perspectiva de 
gènere 

UV Inés Soler    
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7. ELS ESTUDIANTS DE MÀSTER 
 

a. Aspectes clau UB Pilar Figuera Mercedes 
Torrado 

  

b. Impacte Covid-19 UB Pilar Figuera Mercedes 
Torrado 

  

CONCLUSIONS UV 
UB 

Direcció científica: Antonio Ariño, Ramon Llopis, Mi-
quel Martínez, Ernest Pons 

EQUIP DE TREBALL  Direcció executiva 

 

Al llarg del 2021 s’han realitzat diverses reunions de seguiment del programa: 

- 7 de juny: reunió entre la dirección científica, técnica i executiva del programa i l’equip de recerca per traslladar dades 
bàsiques del treball de camp (informe de resultats preliminar per part de la dirección técnica), les indicacions per a obtenir 
les bases de dades (contracte i acord de confidencialitat) i validar la distribució de capítols així com els criteris d’estil i ter-
mini per al lliurament dels capítols (22 de novembre). 

- 15 de desembre: reunió per compartir amb tota la direcció del projecte els primers resultats una vegada rebuts tots els 
capítols per part de l’equip de recerca així com per a planificar els productes i presentació de resultats. 

 

Finalment, i en referència a la campanya de promoció del projecte Via Universitària 2020-2022, s’han realitzat els següents 
documents: 

- Notes de premsa, general i personalitzades per a cada universitat 
- Dissenys personalitzats per a cada universitat 
- Recursos generals: creativitats per a xarxes 
- Sorteig d’incentius a la participació 
 
 
Exemples de les creativitats 
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Espots / vídeos promocionals: 

- Què és ser estudiant universitari avui dia?. La història de Carles. https://www.youtube.com/watch?v=lCyi0c8W2PI       

- Què és ser estudiant universitari avui dia?. La història de Maria. https://www.youtube.com/watch?v=0Nc7Pi8BqoM  

- Què és ser estudiant universitari avui dia?. La història de Pol. https://www.youtube.com/watch?v=rXy5lfHDMQU  

- Què és ser estudiant universitari avui dia?. La història de Raquel. https://www.youtube.com/watch?v=9x_N7MYEI_0  

 

Sorteig incentius: 

D’acord amb les bases de participació en el sorteig de dos iPhone 11 entre els participants de l’enquesta Via Universitària, el 
8 d’abril de 2021 es va realitzar a Orpesa (Castelló), l’esmentat sorteig davant la notària Esperanza Quiles Pomares. 

Les dues persones que van resultar guanyadores van ser: 

– Cristina Parés Soler, estudianta de la Universitat Oberta de Catalunya 

– Carín Tabi Carretero, estudianta de la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyi0c8W2PI
https://www.youtube.com/watch?v=0Nc7Pi8BqoM
https://www.youtube.com/watch?v=rXy5lfHDMQU
https://www.youtube.com/watch?v=9x_N7MYEI_0
https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/bases-sorteig-iphone11/
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Impacte 

Campanya Promoció Via Universitària (treball de camp 
febrer-març 2021) 

Impactes Abast Interaccions  

Espots ViaUni 77.175 23.567 103 

ViaUni III (interacció) 95.981 26.384 2.762 

ViaUni III (abast) 397.297 106.305 302 

TOTAL 570.453 156.256 3.167 

 

 

8. Taller Fòrum Vives "Comunicació eficaç i creativa" LDSB 2022 

El dissabte 11 de desembre es va organitzar una sessió de formació per 
als docents que havien de participar com a capitans/es dels equips par-
ticipants a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2022. Del total 
dels vora 200 centres participants a l’edició de 2022, es van connectar 
65. 

L’objectiu de la sessió va ser oferir recursos comunicatius, estratègies 
d’oratòria i eines creatives per preparar als equips que havien de parti-
cipar en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives. 
El contingut de la següent va ser el següent: 

• Comunicació verbal i no verbal. 

• Gestió emocional, aigua i respiració. 

• Oratòria i riquesa lèxica. 

• Eines creatives per a l’organització de continguts. 

• DAFO al debat 

• Preguntes i dubtes finals. 

La sessió la va conduir Fani Grande, guionista, bloguera, escriptora i 
professora de comunicació eficaç, a més de jutgessa i cap de jutges en 
edicions anteriors de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. 
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3.5 IGUALTAT DE GÈNERE  

1. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (fase 3 i traducció de 
les fases 1 i 2). 

Les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere1 ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la 
perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilit-
zat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats. 

 

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de 
gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. 
L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el 
seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura. 

En conjunt s’han elaborat fins al moment 22 guies (11 en 2018, 6 en 2020 i 5 en 2021), que han estat encarregades a 
professorat expert en l’aplicació de la perspectiva de gènere a la seua disciplina de diferents universitats: 

ARTS I HUMANITATS: 

Antropologia: Jordi Roca Girona (Universitat Rovira i Virgili) 

Filologia i Lingüística: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra) 

Filosofia: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I) 

Història: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant) 

Història de l’Art: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona) 

 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES: 

Comunicació: Maria Forga Martel (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 

Dret i Criminologia: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant) 

                                                                        

 

1 https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/  

https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/
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Sociologia, Economia i Ciència Política: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán (Universitat de 
Barcelona) 

Educació i Pedagogia: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona) 

CIÈNCIES: 

Física: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela) 

Matemàtiques: Irene Epifanio López (Universitat Jaume I) 

CIÈNCIES DE LA VIDA: 

Biologia: Sandra Saura Mas (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Infermeria: M. Assumpta Rigol Cuadra i Dolors Rodríguez Martín (Universitat de Barcelona) 

Medicina: M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d’Alacant) 

Nutrició humana i dietètica: Purificación García (Universitat Politècnica de València) 

Psicologia: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes Balears) 

ENGINYERIES I ARQUITECTURA: 

Arquitectura: María-Elia Gutiérrez-Mozo, Ana Gilsanz-Díaz, Carlos Barberá-Pastor i José Parra-Martínez 
(Universitat d’Alacant) 

Ciències de la Computació: Paloma Moreda Pozo (Universitat d’Alacant) 

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: Sònia Estradé (Universitat de Barcelona) 

Enginyeria Industrial: Elisabet Mas de les Valls Ortiz i Marta Peña Carrera (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Enginyeria multimèdia: Susanna Tesconi (Universitat Oberta de Catalunya) 

METODOLOGIA 

Docència en línia amb perspectiva de 
gènere: Iolanda Garcia i Míriam Arenas 
(Universitat Oberta de Catalunya) 

 

La col·lecció és també un referent per a d’altres siste-
mes universitaris: a més de les guies en català, 17 títols 
s’han traduït al castellà, 12 a l’anglès i 11 al gallec.  

A més, ha rebut el reconeixement de l’Institut Europeu 
per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un 
exemple de bones pràctiques a la seua Guia d’Eines per 
la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR).  

La 3a fase de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, coordinada  per M. José Rodríguez (UA) i 
Maria Olivella (UOC) es van iniciar a mitjans 2020 i han finalitzat amb la seua publicació el 4 d’octubre de 2021: 
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FASE 3 

Durant l’exercici 2021 s’han elaborat les 5 guies que han conformat la tercera fase de la col·lecció, i que van ser 
publicades el 4 d’octubre de 2021): 

Biologia: Sandra Saura Mas (Universitat Autònoma de Barcelona)  (CIÈNCIES DE LA VIDA) 

Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: Sònia Estradé Albiol (Universitat de Barcelona) (ENGINYERIES I 
ARQUITECTURA) 

Enginyeria Multimèdia: Susanna Tesconi (Universitat Oberta de Catalunya) (ENGINYERIES I ARQUITECTURA) 

Nutrició Humana i Dietètica: Purificación García Segovia (Universitat Politècnica de València) (CIÈNCIES DE LA 
VIDA) 

A més, en resposta als canvis en la docència que les universitats han hagut d’adoptar derivats de la pandèmia per 
COVID-19 durant el curs 2019-2020, s’ha sumat també a la col·lecció una guia metodològica: 

Docència en línia amb perspectiva de gènere: Míriam Arenas Conejo i Iolanda Garcia González (Universitat Oberta 
de Catalunya) (METODOLOGIA) 

 

Impacte de la 3a fase de la col·lecció: 

Es va realitzar una campanya de difusió en xarxes per a la promoció de la 3a fase de la col·lecció amb els següents 
resultats: 

 

 

Fins a data 31 de desembre de 2021, i pel que fa a les 5 guies de la 3a fase, han hagut un total de 2.937 visites web i 656 
descàrregues (al rànquing de la diapositiva es veu la distribució entre les 5 guies d’aquestes xifres).   

Campanya gènere Impactes Abast Interaccions  

Guies de gènere (3a fase) 132.248 27.042 1.891 
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Verd: 1a fase; Taronja: 2a fase; Groc: 3a fase. 
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Altres dades d’impacte de la col·lecció completa: 

 

Pel que fa a la col·lecció completa, les 22 guies i traduccions, a data 31 de desembre de 2021 han tingut un total de 
69.200 visites web (a la pàgina de la col·lecció i a les pàgines descriptives de les diverses guies) i 13.883 descàrregues 
des de la web de la XVU.   

 
 

TRADUCCIONS DE LES FASES 1 I 2 

De les 22 guies de la col·lecció (11 de 1a fase; 6 de la 2a fase i 5 de la 3a fase) 17 han estat traduïdes al castellà i 14 a 
l’anglès. Les 11 guies de la 1a fase estan traduïdes també al gallec per un conveni amb les unitats d’igualtat de les 
universitats publiques gallegues. Totes les traduccions estan accessibles al web de la col·lecció dins de la pàgina web de 
la Xarxa Vives. 
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2. Observatori d’Igualtat de gènere de la XVU 

2.1 Presentació del tauler d’indicadors del web 
 
Al novembre de 2021 s’ha implementat una secció específica i destacada al web de la Xarxa Vives dedicada a presentar de 
manera resumida i comprensible la informació aportada pels diferents estudis sistemàtics i periòdics que coordina el Grup 
de Treball d’Igualtat de Gènere. 
 
L’objectiu és visibilitzar i fer més accessibles les dades dels diferents informes, no només als òrgans de govern de la Xarxa 
Vives i a la comunitat universitària, sinó també a tots els agents amb competències en matèria d’igualtat de les administra-
cions, d’associacions, a mitjans de comunicació i a la societat en general. 
 
L’Observatori està accessible al web de la XVU: https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/#Indicadors. Disposa 
d’un tauler d’indicadors interactius, d’actualització anual, i que permet la realització de consultes per Alumnat, PDI, PAS i 
Estudiantat així com la descàrrega lliure de consultes en format imatge, ppt o pdf. 
 

 
 
 
En el moment de la incorporació de l’observatori al web de la XVU, es va realitzar una campanya de difusió en xarxes socials, 
amb els següents resultats: 
 
 
 
 
 
 
A data 31 de desembre, el tauler d’indicadors de l’observatori ha tingut un total de 2.576 visites.  
 
 

2.2 Informe “La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació ac-
tual i reptes futurs” 2021 
 

El 21 d’abril de 2020 es va crear un subgrup, segons acord del GT d’Igualtat de gènere, per revisar i actualitzar el qüestiona-
ri i indicadors per l’elaboració del II Informe de Perspectiva de gènere a la docència, com a continuació del I Informe de 
Perspectiva de gènere en la docència i la recerca realitzat per Tània Verge i Teresa Cabruja (2017).  El subgrup, format per 
la UA i la UPF, va revisar l’enquesta anterior i va realitzar diferents esmenes de forma que es pogués mantenir la sèrie inici-
ada en l’informe anterior, però al mateix temps, que s’incorporaren indicadors nous i separar docència de recerca. 

El dia 26 d’octubre de 2020 es va iniciar el treball de camp, que es va tancar el 12 de gener de 2021. Aquesta informació 
recollida va ser la base per a l’elaboració del II Informe, sota la coordinació de M. José Rodríguez i Diana Gil, de la Universitat 
d’alacant. 

«La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs (informe 2021)», 
publicat el 3 de novembre de 2021, ofereix una fotografia de l’’estat de la qüestió’ global de la perspectiva de gènere en la 
docència universitària a partir de les dades, l’experiència i les iniciatives que han proporcionat les Unitats d’Igualtat de les 

Campanya gènere Impactes Abast Interaccions  

Observatori d’Igualtat de Gènere 54.778 16.210 846 

https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/%23Indicadors
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universitats de la Xarxa Vives. L’informe aporta també un recull de futures línies de treball que poden constituir punts 
d’acció prioritària per a l’acceleració de les polítiques d’igualtat en el context universitari. 

Fitxa tècnica de l’estudi: 

 

 
Impacte  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. IX Trobada Fòrum Vives sobre Igualtat de gènere de la Xarxa Vives d’Universitats 

 
La Universitat de Girona (UdG) va acollir la IX Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, celebrada en un 
format híbrid, presencial i en línia, dijous 2 i divendres 3 de desembre. La jornada d’enguany s’ha centrat en la normativa 
universitària de gènere i en el biaix de gènere en les carreres investigadores. 

La benvinguda a la trobada va estar a càrrec de la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach Carles, i 
d’Anna Maria Pla Boix, delegada del rector per a la Igualtat de Gènere de la mateixa universitat. Tot seguit, Dolors Canals 
Ametller, professora titular de Dret Administratiu de la UdG, va presentar la ponència Revisió d’impacte de gènere les norma-
tives universitàries. A continuació, Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de Dret Administratiu de la UdG, va impartir la 
ponència Els protocols universitaris d’assetjament: Una revisió procedimental comparada des del dret administratiu. Final-
ment, per cloure les sessions formatives de la primera jornada de la trobada, Caterina Riba Sanmartí, professora agregada 
de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC), va presentar la ponència L’impacte de la Covid en el 
PDI de Catalunya des d’una perspectiva de gènere. Totes les sessions formatives d’aquesta jornada es van poder seguir pel 
canal de YouTube de la Xarxa Vives: https://www.youtube.com/watch?v=soab2DJdYJE  

La jornada de divendres, adreçada a les membres del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, es va centrar a 
fer balanç de l’activitat recollida al seu pla de treball anual i preparar les actuacions per al curs 2021-2022.  

20 universitats de la Xarxa Vives van participar, presencial o telepresencialment, durant les dues sessions de la trobada. El 
dia 2 de desembre es van recollir al voltant de 32 espectadores i intervinents a través de l’enllaç de YouTube, que ja compta 
a data 9 de desembre amb 161 visualitzacions, i al voltant de 12 participants van estar presents a la sala. 

 

https://www.vives.org/forum-vives/ix-trobada-digualtat-de-genere/
https://www.youtube.com/watch?v=soab2DJdYJE
https://www.vives.org/xarxa-vives-qui-som/estructura-organitzativa/comissions-i-grups-de-treball/#1552501509954-66f94973-a42a
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Durant la jornada del dia 3 de desembre adreçada a les membres del GT van participar representants de les següents 18 
universitats:  

- 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 Politècnica de Catalunya 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 

Programa 
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4. Informe de les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives 

L’informe surt de l’acord de la reunió del GT del 4 de desembre de 2020 a pro-
posta d’Anna Pérez de la UVic-UCC. La SE de la XVU ha elaborat l’informe amb 
l’assessorament d’Anna Pérez en el disseny del formulari de recollida 
d’informació així com en les consultes traslladades per les unitats d’igualtat 
durant el treball de camp.  

Els resultats preliminars de l’informe es van presentar en la reunió del GT que 
va tenir lloc el dia 3 de desembre a la Universitat de Girona en el marc de la IX 
Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de gènere. Per acord del GT d’Igualtat de gène-
re, l’informe és d’ús intern del grup.  
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3.6 LLENGUA  

1. Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives 

La Xarxa Vives d’Universitats va publicar al març de 2012 el Pla de Política Lingüística 2012-2014, el primer pla d’aquestes 
característiques que s’aprova a nivell interuniversitari de la regió Vives. El document es va actualitzar l’any 2014 en 
establir-se el pla 2015-2016.  Al 2017, 2018 i 2019 es va actualitzar i es va crear una nova versió per als anys 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020, respectivament.  

El 17 de desembre de 2021 la Comissió de Llengua es va reunir per acordar l’actualització del Pla de Política Lingüística per 
al període 2021-2022.   

 

2. Programa pilot CELRoM – Diversitat lingüística a l’aula  

El programa CELRoM (ECCA project en anglés) és un programa pioner entre els sistemes educatius de secundària i 
batxillerat de cinc regions lingüístiques europees (català, ladí, frisó, friülà i hongarés de Romania). Impulsat per la Xarxa 
Vives juntament amb altres membres de la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD, sigla en anglés) és una 
proposta d’innovació pedagògica que fomenta l’ús de la guia educativa del Consell d’Europa per promoure la diversitat 
lingüística a l’aula i que té com a objectiu visibilitzar la importància de la diversitat lingüística i de la realitat i el bé valuós 
que ens ofereix com a parlants. 

El programa  CELRoM es va iniciar al curs 2019-2020 com una experiència pilot, compta amb la participació d’alumnes i 
docents de cinc centres d’educació secundària i batxillerat del País Valencià: IES Bovalar – Secció Borriol (la Plana Alta), IES 
Cayetano Sempere d’Elx (el Baix Vinalopó), IES Isabel de Villena de València, IES María Blasco de Sant Vicent del Raspeig 
(l’Alacantí) i IES Porçons d’Aielo de Malferit (la Vall d’Albaida). 

Divendres 1 d’octubre de 2021 va tindre lloc la jornada de tancament del projecte a la província de Trento (Itàlia), on es van 
presentar els resultats de l’experiència pilot. En representació de la llengua catalana hi van participar la professora M. Car-
me Navarro Pérez i l’alumna Lara Oliver Marco de l’IES Cayetano Sempere d’Elx (el Baix Vinalopó), a més d’Elija Lutze, in-
vestigador de la CELRoM i tècnic lingüístic del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. 

 

3. XIIé curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger 
 
Vinaròs i Morella van acollir, un any més, el Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger que, per 
dotzè any consecutiu, organitzaven conjuntament l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), l’Institut Ramon Llull (IRL) i 
la Xarxa Vives d’Universitats (XVU).   

El Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger ha format en les seues dotze edicions a gairebé 400 
titulats de 15 universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Catalunya del Nord. La formació té per objectiu 
contribuir a la formació de futurs professors i professores per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de 
l’exterior i el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l’aula.  

En l’edició de 2021, que va tenir lloc des de divendres 12 fins diumenge 14 de novembre, els participants van rebre 
formació sobre l’elaboració i execució d’estratègies didàctiques per a la docència de català/valencià  com a segona llengua. 
En l’acte d’inauguració del curs van participar Anna Fibla, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs; Ignasi 
Massaguer, coordinador de programes de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull; i Ignasi Casadesús, 
secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats. 

Posteriorment, Joan Borja (Universitat d’Alacant) va presentar la seua habitual ponència sobre la Cultura popular i la 
didàctica de la llengua: paraules, reptes i emocions en l’ensenyament d’un idioma estranger. A la vesprada, Montserrat Vilà i 
Marilisa Birello (Universitat Autònoma de Barcelona) van tractar el tema de La didàctica de la llengua: ponts entre teoria i 
pràctica. 

En la segona jornada, que va tenir lloc dissabte 13 de novembre, el curs es traslladà a Morella on docents com Laura Creixell 
(Universitat Nacional Autònoma de Mèxic), Anna Guaita (Universitat Humbold de Berlín) i David Ginebra (Universitat 
Hebrea de Jerusalem) vam compartir les seues estratègies didàctiques i metodologies de dinamització dels estudis de 
llengua i cultura per a estudiants d’universitats de l’exterior. Finalment, a les 19:15 h, a la Sala de Justícia de l’Ajuntament de 
Morella va tenir lloc l’acte de cloenda amb les intervencions de Rocío Querol, regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Morella; Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Ignasi Massaguer, coordinador de programes de 
l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la XVU. 
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Programa 

  

   

4. Recursos lingüístics 

Al llarg del 2021 es van mantenir els diversos materials i recursos útils per l’aprenentatge i l’exercici professional, impulsats 
per la Xarxa Vives en matèria de llengües: 

a) Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats 

Aquest recurs conté criteris lingüístics i recomanacions per a la redacció de publicacions a les xarxes socials 
dels comptes institucionals universitaris. 

S'adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions dels comptes oficials de les 
universitats (principalment a Facebook, Twitter i Instagram); de facultats, departaments i centres de recerca; 
d’estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d’esports, biblioteques, etc.). Les 
recomanacions estan dividides en set apartats: to i registre, estil de redacció, llengua de les publicacions, 
tractament personal, correcció gramatical i ortogràfica, puntuació i recursos tipogràfics. 

b) Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris  

L'obra té com objectiu visibilitzar l'equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen 
en la universitat. Està adreçada a estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i 
serveis. Aplega un recull de recursos inclusius i visibilitzadors, així com exemples d’usos i recomanacions per a 

utilitzar les formes dobles (masculí i femení) en relació amb els tipus de documents institucionals més habituals en 

l’àmbit universitari en llengua catalana, castellana i anglesa. La guia també incorpora diversos annexos, com ara 

una relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric. 
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c) Criteris multilingües per la redacció de textos corporatius de difusió general 

Aquesta eina té com a objectiu ajudar a resoldre, mitjançant unes estructures lingüístiques comunes, les 
variants morfològiques, sintàctiques, lèxiques i, en alguns casos, fonètiques que presenten els nostres parlars, 
per a aconseguir un model de llengua neutre, apte per a la redacció de textos denotatius relativament breus i 
formals. Conté una sèrie de recomanacions dirigides a donar solucions per a la utilització d’un model de 
llengua comú a tot el territori en determinats tipus de textos públics d’una certa formalitat. 

d) Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (3a edició) 

Es tracta d’una guia d’estil que té com a objectiu millorar la qualitat dels documents i textos escrits en llengua 
anglesa. Ha estat dissenyada tan pels professionals dels serveis lingüístics universitaris, com pels docents i el 
personal administratiu. Tot i que una de les seccions recull criteris generals de redacció, la paraula estil del 
títol fa referència a les convencions lingüístiques relatives a l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres 
aspectes editorials. 

e) Recull de recursos terminològics 

Es tracta d’una compilació dels principals recursos terminològics multilingües elaborats pels serveis 
lingüístics universitaris en col·laboració amb el professorat especialista dels diferents àmbits. Més de 100 
vocabularis, diccionaris, cercadors i eines per facilitar la consulta, la descàrrega i la producció de 
terminologia a l'abast de la comunitat universitària i de la societat.  

f) Multidiccionari 

Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’universitats i el Centre de Terminologia 
TERMCAT, amb la voluntat de difondre en línia i de manera unitària els lèxics elaborats pel grup de treball de 
Terminologia i Nomenclatura, integrat per diversos serveis lingüístics universitaris de la Comissió de Llengua 
de la Xarxa Vives d’universitats. 

g) Diccionari de Dubtes del Català Oral  (DDCOR) 

Eina de consulta dels diferents accents de l’estàndard oral de la llengua catalana. Ofereix les indicacions de 
pronúncia generals i específiques de cadascun d’aquests accents (alguerès, central, mallorquí, nord-occidental, 
rossellonès i valencià) i també un conjunt de fitxers d’àudio que n’exemplifiquen la realització. Els materials es 
presenten d’una manera intuïtiva i accessible per a un usuari amb uns coneixements lingüístics bàsics.  L’obra 
recull més de 18.000 exemples de pronúncia dels termes amb major susceptibilitat d'error. El DDCOR s'allunya 
de l'estructura clàssica de diccionari i inclou un índex d'indicacions de pronúncia i criteris de cerca que 
faciliten la consulta. 

h) Base de dades de formants 

La Base de dades de formants (BDForm) és un diccionari que recull els formants de la llengua catalana. Els 
formants són antigues paraules del grec i del llatí (o d'alguna altra llengua) que permeten formar compostos 
cultes en els llenguatges d'especialitat. La BDForm conté, també, prefixos cultes forts (és a dir, que ja s'usaven 
en llatí i en grec), com ara pseudo-, intra-, mon(o)-, pluri-, pre-, anti-, ante-, etc., així 
comprefixos i sufixos propis dels llenguatges d'especialitat, com ara ob- (botànica), -à(n) (química), -
osi (medicina), -ina (biologia), -ita (mineralogia), -il (estadística), etc. Igualment, s'hi han afegit alguns prefixos 
forts catalans, que en origen són adverbis: avant- (sinònim del culte ante-), rere- (sinònim de post-), menys-
(sinònim de minus-), sots- i sota- (sinònims de sub-), etc. Notem, també, que alguns formants (ort(o)-, para-
, meta-, cis-) tenen un sentit específic en el llenguatge de la química, diferent del sentit general (aquesta 
distinció està recollida a la BDForm). 

i) Repositori de tesis i materials docents 

Enllaç a bases de dades de tesis doctorals, documents de recerca, materials docents i d’investigació, i 
publicacions. Aquest apartat respon a la voluntat de la Comissió de Llengua d’elaborar sobre a presència del 
català en aquest tipus de publicacions.  

j) Web de recursos d’autoaprenentatge 

La Universitat Jaume I i la Universitat de Barcelona van treballar per desenvolupar una secció al web de la 
Xarxa Vives que ofereixi un espai d’autoaprenentatge virtual de llengües, d’acord amb l’acció 1.3.1.b del pla de 
treball. L’objectiu és facilitar l’accés a recursos i activitats en línia, organitzats d’una manera estructurada que 
permeti l’aprenentatge autònom. 
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5. Col·lecció d’informes de Política Lingüística  

Durant l’any 2021, es van publicar els informes següents dins de la col·lecció Política Universitària de la Xarxa Vives 
d’Universitats: 

a) Informe de la llengua de les tesis doctorals defensades a l’espai Vives 

 

L' informe «La llengua de les tesis doctorals defensades a l'espai 
Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 
2020» presenta un estat de la qüestió de les tesis doctorals 
defensades a les universitats de l'espai Vives el curs 2015/2016, 
parant atenció a la posició del català en aquest camp. Forma part 
d’una col·lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la 
normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de 
Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, 
coordinació i projecció institucional. 

Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de 
Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona) 
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno 
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021 

 

 

 

 

 

 

b) Informe sobre el seguiment dels usos lingüístics institucionals universitaris 

 

L'informe «La regulació dels usos lingüístics institucionals no 
docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política 
lingüística en el sistema universitari 2020» pretén proporcionar una 
panoràmica general de les intervencions sobre els usos lingüístics 
institucionals no docents a les universitats de l'espai Vives, amb 
l'objectiu d'orientar futures actuacions de planificació, avaluació i 
millora de la qualitat lingüística i la imatge institucional en l'ús i la 
visibilització del català com a llengua pròpia. Forma part d’una 
col·lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització i la 
normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla de 
Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, 
coordinació i projecció institucional. 

Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de 
Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona) 

Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno 

Col·laboració: Marcos Javier Molina Orbea 

Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021 
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c) Informe  sobre la publicació i valoració de la recerca feta en català 

 

 

Aquest «Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte 
de la política lingüística en el sistema universitari 
2020» proporciona una panoràmica general de les dinàmiques que 
intervenen en la publicació de recerca en català, a fi d'explorar 
possibles estratègies per aprofitar-ne el potencial de 
creixement. Forma part d'una col·lecció de 5 informes adreçats a 
potenciar la utilització i la normalització del català d'acord amb els 
4 eixos de treball del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: 
normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional. 

Autoria: Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila 
i Moreno (CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i 
Comunicació. Universitat de Barcelona) 
Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno 
Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021 

 

 

 

 

d) Informe sobre intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives 

 

L'informe «Intercomprensió en llengües romàniques en les 
universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el 
sistema universitari 2020» presenta un estat de la qüestió sobres les 
experiències de tractament i promoció de la intercomprensió en 
llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives, parant 
atenció al rol que potencialment pot jugar el principi 
d’intercomprensió en la definició d’un model de plurilingüisme 
inclusiu i que facilite l’ús del català en l’ensenyament superior. Forma        
part d’una col•lecció de 5 informes adreçats a potenciar la utilització 
i la normalització del català d'acord amb els 4 eixos de treball del Pla 
de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, 
multilingüisme, coordinació i projecció institucional. 

 

Autoria: Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila i Moreno (CUSC - Centre de 
Recerca en Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona) 

Coordinació: Rafael Castelló Cogollos i F. Xavier Vila i Moreno 

Editor i any d'edició: Xarxa Vives d'Universitats, 2021 

 

 

L’elaboració tècnica de tots els informes es va encarregar al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la 
Universitat de Barcelona (CUSC-UB), sota la coordinació de Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística 
de la Universitat de València, i Francesc Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General de la Universitat de Barcelona. La Comissió de Llengua va aportar les dades necessàries i va fer el seguiment. 
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6. Fòrum Vives Objectius 2025 de Política Lingüística Universitària 

L’auditori Joan Plaça de la Universitat de València va acollir els dies 25 i 26 de novembre el Fòrum Vives “Objectius 2025 de 
Política Lingüística Universitària”. A la trobada, centrada en analitzar quina ha de ser l’agenda 2025 de la política lingüística 
universitària, van participar representants de 18 universitats del País Valencià, Catalunya, Andorra i Illes Balears. 

El Fòrum Vives dedicat a la política lingüística universitària va comptar amb la benvinguda de María Vicenta Mestre, rectora 
de la Universitat de València (UV). Tot seguit Robert Phillipson, professor emèrit del Departament d’Estudis Internacionals 
de la Llengua i Lingüística Computacional de l’Escola de Negocis de Copenhague, va impartir una ponència sobre els reptes 
del multilingüisme a l’ensenyament superior. Per cloure la primera jornada de la trobada, Avel·lí Flors-Mas, professor del 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la 
Universitat de Barcelona (UB) va presentar la ponència Política Lingüística Universitària. Un estat de la qüestió des de la 
perspectiva de la llengua catalana. 

La segona jornada del fòrum es va iniciar amb la taula rodona Política lingüística i política acadèmica, un diàleg necessari en 
què van participar Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra; Pilar Safont, vicerectora de Promoció Lingüística i 
Igualtat de la Universitat Jaume I; Imma Ribas, vicerectora de Qualitat i Política Lingüística de la Universitat Politècnica de 
Catalunya; Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Francisco José Torres, 
vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant. A continuació va ser el torn de la sessió La regulació de 
la política lingüística universitària i els vasos comunicants amb les regulacions regionals i estatals amb la participació de 
Vicenta Tasa, directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV; Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, 
Comunicació i Política Lingüística de la UB; Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística de la UV i Rosa Calafat, 
coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

En el tram final del fòrum, Jordi de Bofarull, responsable de l’Àrea de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i 
secretari de la Comissió de Llengua de la Xarxa; Esteve Valls, subdirector del Departament de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Internacional de Catalunya i Avel·lí Flors-Mas, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el 
CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB, van presentar la proposta d’indicadors de política 
lingüística universitària de la Xarxa Vives d’Universitats. Finalment, la cloenda de la trobada va comptar amb les 
intervencions de Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat 
Valenciana i Jaume Carot, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de les Illes Balears. 



Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 

 
- 73 - 

Programa 
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7. Projecte d’aprenentatge de llengües per a adults amb la Universitat de Bangor 

A finals de 2020 es va aprovar que la Xarxa Vives participarà en un estudi comparatiu sobre la planificació, el 
desenvolupament i l’impacte de la formació en llengües minoritàries o cooficials per a adults, dins del context laboral. 
Durant 2021 s’han definit quines seran les preguntes dels diferents formularis que s’empraran per obtenir les dades per la 
recerca que es durà a terme al 2022. 

El projecte està coordinat per Ifor Gruffydd de la Universitat de Bangor, en el marc d’una convocatòria de projectes de 
la Network to Promote Linguistic Diversity. Hi participaran també altres socis de Gal·les, Escòcia i Trento. 

 

3.7 MOBILITAT 

1. Programa DRAC d’ajuts a la mobilitat  
 
Al mes de març de 2020, el programa DRAC d'ajuts a la mobilitat quedava temporalment suspés fins que no es reprenguera 
l'activitat docent amb normalitat.  
 
A l’inici del curs 2020-2021, es va reprendre el programa DRAC amb les mesures de prevenció i seguretat adients. El pro-
grama DRAC s’estructura com sempre en les cinc accions següents:  
 

 Acció 1. DRAC Estiu: ajuts per assistir a cursos d’estiu oferts per les universitats de la Xarxa Vives. 
 
 Acció 2. DRAC Formació avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial 

universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o 
estades de recerca en altres universitats de l’associació. 

 
 Acció 3. DRAC Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres 

activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada 
inferior a 15 dies. 

 
 Acció 4. DRAC PDI: ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per realitzar estades docents la 

llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de la Xarxa Vives. 
 

 Acció 5. DRAC PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en 
serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o 
organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats 
membres. 

 

3.8 PREMIS I AJUTS  

1. Premi Jesús Tusón 

El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Xarxa Vives d’Universitats van 
convocar durant l’any 2021 la 3a edició del Premi Jesús Tuson sobre diversitat lingüística. 

L’obra «Llengua, política i identitats. La dreta en l’ús de la llengua i de la identitat en la lluita per l’hegemonia social i política 
de Navarra i del País Valencià» va resultar la guanyadora de la 3a edició. L’autor del treball de fi de grau premiat és Giovanni 
Pelegi Torres, graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat de València (UV) i màster en 
Filosofia Política per la Universitat Pompeu Fabra.  

L’objectiu del premi, que compta amb una dotació econòmica de 1.000 euros, és promoure la recerca i la transferència del 
patrimoni lingüístic de la humanitat, alhora que recorda i reconeix la tasca del professor Jesús Tuson per donar a conèixer i 
fer respectar la diversitat lingüística del món. 
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El treball de Pelegi analitza, des d’una perspectiva comparada, l’ús identitari i polític que la dreta ha fet de les llengües cata-
lana i eusquera al País Valencià i a Navarra, respectivament. Així, la recerca posa el focus en els diferents comportaments 
que han mostrat les dretes en relació amb les llengües pròpies dels dos territoris, tenint en compte els múltiples vessants 
d’ambdues llengües i els contextos històrics més rellevants a aquest efecte. Segons l’autor, la motivació de l’estudi rau en 
l’escàs interés que el món acadèmic ha dedicat a comparar les identitats socialment complexes que conviuen a l’Estat espa-
nyol (com és el cas de la gallega, la de les Illes Balears, del País Valencià i de Navarra), mentre que els estudis a propòsit de 
les identitats més assentades, com ara les de Catalunya o d’Euskadi, són més abundants i complets. 

 

2. Beca Segimon Serrallonga 
 
Al 2021, l’Ajuntament de Torelló va convocar de nou una beca per a l’ampliació d’estudis superiors en universitats 
estrangeres per al curs acadèmic 2021-2022. 
 
La convocatòria es va adreçar a persones titulades o a estudiants de darrer any d’una titulació de les àrees d’Humanitats, 
Arts, Ciències Socials i Ciències de l’Educació, que hagueren cursat o cursaren els estudis en alguna universitat o en algun 
centre d’educació superior dels Països Catalans. 
 
L’Ajuntament de Torelló va comptar amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats des de l’any 2008, quan es va 
acordar engegar un acord de col·laboració perquè la Xarxa Vives donara suport a la beca Segimon Serrallonga que impulsa 
aquest ens local. L’objecte de l’acord va ser fomentar la difusió de la beca entre els titulats o els estudiants de darrer any que 
hagen cursat o cursen els seus estudis en alguna universitat o centre d’educació superior de la Xarxa Vives. També hi va 
participar la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. La seua dotació va ser de 10.000 € i va anar destinada a 
cobrir el desplaçament, la matrícula i les despeses d’instal·lació, allotjament i manutenció. 
 
En l’edició de 2021 la beca ha recaigut en Inés Villanueva, amb el seu projecte d'estudis “Filosofia, política i ecologisme. 
Aportacions filosòfiques per repensar la teoria política des de la mirada transversal de l’ecologisme”. La guanyadora 
realitzarà a través del Màster Internacional de Filosofia a les universitats de Lisboa (Portugal) i Lille (França). 

 

3.9 PROGRAMES SÈNIOR  

1. Informe periòdic sobre els Programes Universitaris de Majors 

Amb l'objectiu d'avançar en l'anàlisi, la gestió i la consolidació dels Programes Universitaris per a Majors (PUM) i de les 
Aules d’Extensió Universitària (AUEX) que ofereixen les universitats de la Xarxa Vives, el Grup de Treball de Programes 
Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats va acordar realitzar un informe periòdic de l’estat dels PUM i les AUEX a la regió 
Vives. 

Durant els primers mesos de l’any 2021 es va elaborar el IV Informe periòdic de l’estat dels programes universitaris per a 
majors (PUM) i les Aules d’Extensió Universitària (AUEX) a les universitats de la Xarxa Vives, que fa referència a les dades 
del curs 2019/2020. La informació va estar facilitada pels programes sènior de les diverses universitats entre el mes 
d’octubre de 2020 i el mes de febrer de 2021. 

L’informe recull la informació de les 17 universitats que participen al Grup de Treball de Programes Sènior: 

- Universitat d’Alacant 
- Universitat d’Andorra 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat Internacional de Catalunya 
- Universitat Jaume I 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Miguel Hernández d’Elx 
-  Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
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En la reunió del GT de programes sènior de la Xarxa Vives, que va tenir lloc el 17 de maig de 2021, es va presentar el IV 
Informe periòdic sobre els Programes Universitaris de Majors, sota la coordinació de la Secretaria Executiva de la Xarxa 
Vives.  

 

Part de la informació inclosa en  el IV informe, s’ha traslladat com a dades de context en la 1a part de l’informe Formació 
Universitària Sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat  (Veure subapartat 3 dins d’aquest programa).  

 

2. VIII Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives. 

La Universitat Ramon Llull va organitzar en modalitat virtual el dia 17 de maig de 2021 la VIII Trobada Fòrum Vives de Pro-
grames Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats. L’objectiu d’aquesta trobada va estar oferir una sessió centrada en l’impacte 
social de la formació sènior a partir de la presentació de resultats de l’estudi “L’impacte social als estudiants de formació 
universitària sènior” i d’una taula rodona sobre l’impacte de la formació en el decurs de la vida. Hi van participar 43 repre-
sentants de 16 universitats de la Xarxa Vives: 

- Universitat d’Alacant 
- Universitat d’Andorra 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat Internacional de Catalunya 
- Universitat Jaume I 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Miguel Hernández d’Elx 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

 

La sessió es va iniciar amb la reunió del Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives, que van establir les bases 
del pla de treball 2021-2022. El rector de la URL, Josep M. Garrell i Guiu, va intervenir en la jornada, juntament amb Joan-
Andreu Rocha Scarpetta, degà de la Facultat Pere Tarrés. Garrell va felicitar als responsables del programes universitaris 
sènior pels esforços fets en aquest àmbit de treball. El rector va emfasitzar que no només s’han assolit amb escreix els objec-
tius pedagògics definits en els diferents programes formatius adreçats al col·lectiu sènior, sinó que a més aquesta formació 
universitària ha esdevingut una font de beneficis, tant en termes de salut dels estudiants com d’increment de la seua vida 
social. 
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 Durant la jornada, Montserrat Garcia-Oliva, Elena Requena, Marta Ausona i Irene Fernández, investigadores de la Facultat 
Pere Tarrés, van presentar als membres del Grup de Treball els resultats preliminars d’un estudi centrat en l’impacte social 
als estudiants de la formació universitària sènior, que es publicarà properament. Tot seguit, la trobada va acollir la taula 
rodona “L’impacte de la formació en el decurs de la vida”, en què van participar Mercè Pérez i Alfons Formariz (membres 
del Grup de Treball d’Educació en el llarg de la vida del Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona), juntament 
amb Muntsa Lamúa (representat de l’Agrupació d’Aules per a la Gent Gran de Catalunya), Carme Andreu (representant del 
Consell Assessor de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona) i Natàlia Sagarra (representant de les Escoles de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona). 

 La jornada Fòrum Vives va comptar, finalment, amb un bloc dedicat a escoltar testimonis i experiències de docents i alum-
nes dels programes universitaris sènior de la Facultat Pere Tarrés de la URL. En concret, han intervingut els docents Mont-
serrat Garcia-Oliva Pere-Joan Giralt, Isabel Torras, Jesús Oliver-Bonjoch i Jordi Sabater, així com els estudiants Federico Ma-
grans, Mercè Armiñana i Izascun Oyarzabal. 

 

Programa 

   

 

 

3. Estudi de l’impacte social als estudiants de formació universitària sènior 

Fruit de l’interès per part de les universitats de la Xarxa Vives per poder conèixer quin és l’impacte social de la formació 
sènior que ofereixen, es va impulsar l’Estudi de l’impacte social als estudiants de formació universitària sènior. Aquest estudi 
té com a objectiu general esbrinar la percepció subjectiva de com impacta la formació universitària adreçada a la gent gran 
en diferents àrees de la vida dels estudiants. 

El grup va acordar fer l’encàrrec de la redacció del projecte i la coordinació acadèmica del seu desenvolupament a l’equip de 
la professora Montserrat Garcia, representant de la Universitat Ramon Llull (URL). La Secretaria Executiva de la Xarxa 
Vives, va assumir les tasques de coordinació tècnica. 
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Durant l’any 2021 s’ha finalitzat la fase III del projecte amb el processament de les dades quantitatives i s’han realitzat les 
fases IV, Recollida de dades qualitatives, amb la realització de 32 entrevistes en profunditat; V, Elaboració de l’informe i VI, 
Difusió de resultats. 

Aquest informe ha donat lloc a una nova publicació dins la Col·lecció Política Universitària, la número 12. 

 

L’informe de la col·lecció Política Universitària consta de dues parts: 

• Un primer bloc de presentació, on s’explica què són els programes universitaris sènior, els motius que impulsen a les 
universitats a promoure’ls i el marc normatiu que els regula, així com les principals característiques d’aquest tipus de 
formació a les universitats de la Xarxa Vives (perfil de l’alumnat, professorat implicat, seus universitàries i altres qüestions 
d’organització i de gestió). 

• Una segona part, on es desenvolupa l’informe de la recerca impulsada per aquest grup de treball, arran de l’interès per 
conèixer l’impacte social de la formació universitària sènior en l’estudiantat. La recerca ha estat desenvolupada sota la 
direcció de Montserrat Garcia-Oliva, amb la participació d’altres professores de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull: Elena Requena Varón, Marta Ausona Bieto i Irene Fernández Juncosa. Igualment, 
ha comptat amb el suport tècnic de la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la recollida de 
dades qualitatives i amb la col·laboració de tots els programes sènior de les universitats de la Xarxa Vives. 

L’informe es va presentar públicament el dia 14 de setembre a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la 
Universitat Ramon Llull, amb la participació del degà de la facultat, Josep-Andreu Rocha, Montserrat Garcia, directora de 
l’estudi i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives i va tenir una gran repercussió en mitjans (recull de premsa). 

 

 

 

https://www.vives.org/2021/09/14/publicacio-de-linforme-formacio-universitaria-senior-informe-sobre-limpacte-social-en-lestudiantat/
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3.10 PUBLICACIONS  
 

1. www.e-buc.com  

Al mes d’octubre de 2008 es va posar en funcionament la llibreria electrònica universitària www.e-buc.com, amb l’objectiu 
de promoure el coneixement i la venda del llibre universitari amb tots els valors afegits que aporta la publicació que hi dóna 
suport, la revista BUC. 
 
Durant els darrers mesos de 2021, el fons de la llibreria ha superat la xifra de 21.682 registres. Durant l’any 2021 es van 
incorporar 837 novetats editorials. 

 

 

 

 

Durant l’any 2021 s’ha treballat en el nou disseny del portal de la llibreria electrònica universitària www.e-buc.com, que 
s’emprarà a partir de 2022. 

http://www.e-buc.com/
file://///150.128.65.13/Safe/Materials/Produccio/TEXTOS/Memories%20i%20Programes%20Activitats/Memo%202015/www.e-buc.com
http://www.e-buc.com/
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2. Campanyes temàtiques 

D'acord amb el pla de comunicació aprovat pel GT de Publicacions de la XVU, durant l’any 2021 es van realitzar campanyes 
de promoció a les xarxes socials d’obres relacionades amb diferents temàtiques, que han assolit els següents resultats: 

 

Campanya Impactes Abast Interaccions  

Dia Internacional de la Dona 153.645 62.161 2.976 

Sant Jordi 114.613 52.496 2.324 

Setmana del Llibre en Català 138.489 61.088 2.161 

Premis Joan Lluís Vives a l'edició universitària 83.310 41.328 1.912 

Dia Europeu de les Llengües 76.591 31.056 1.728 

Fira del Llibre de València 172.851 69.130 1.969 

Setmana de l’accés obert 197.586 92.496 3.188 

Plaça del Llibre de València 180.230 89.500 2.051 

TOTAL 1.117.315 499.255 18.309 

 

3. Participació en fires de llibres i estands de publicacions 

La Xarxa Vives va disposar d’un estand propi per segona vegada a la 39a edició de la Setmana del llibre en català, que va 
tenir lloc del del 10 al 19 de setembre a Barcelona i que va tornar a mostrar la riquesa i diversitat de l’edició en català i la 
seva potència industrial. Les editorials universitàries que van participar en aquesta edició van ser: 

- Publicacions de la Universitat d’Alacant 
- Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona 
- Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 
- Publicacions de la Universitat Jaume I 



Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 

 
- 81 - 

- Edicions UIB (Universitat de les Illes Balears) 
- Iniciativa Digital Politècnica (Universitat Politècnica de Catalunya) 
- Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili) 
- Publicacions de la Universitat de València 

 

Com cada any, el certamen va esdevenir un dels esdeveniments culturals més importants del territori Vives, i es va convertir 
en l’oferta més gran de la història dels llibres en català, afavorint sempre el contacte directe, la relació entre llibreters, 
editors i lectors, que van poder trobar novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell.  

El 19 de setembre, en el marc de la Setmana, es van presentar els Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària, amb la 
participació de Meritxell Anton, cap de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Helena Perxacs, coautora de 
Què hi ha darrere la crisi ambiental? Aportacions des de l’ecologia social (millor llibre de ciència i tecnologia) i Inmaculada 
Lorés i Milagros Guardia, coautores de Sant Climent de Taüll i La Vall de Boí (millor coedició interxarxa). 

 La 56a Fira del Llibre de València va canviar les dates i va tenir lloc del 14 al 24 d'octubre, en la seua ubicació tradicional 
dels Jardins de Vivers de València. La Xarxa Vives va participar conjuntament amb la Universitat de València amb la 
presència dels serveis editorials següents: 

- Publicacions de la Universitat d’Alacant 
- Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 
- Publicacions de la Universitat Jaume I 
- Iniciativa Digital Politècnica (Universitat Politècnica de Catalunya) 
- Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili) 
- Publicacions de la Universitat de València 

 

Finalment, del 27 d'octubre a l'1 de novembre va tenir lloc la Plaça del Llibre de València, a la Plaça de l’Ajuntament de 
València amb la participació conjunta de les 4 universitats següents: 

- Publicacions de la Universitat d’Alacant 
- Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 
- Iniciativa Digital Politècnica (Universitat Politècnica de Catalunya) 
- Eumo Editorial (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) 

 

4. Ajuts per a la coedició de llibres científics en català de la Xarxa Vives d’Universitats 

El 15 de juny es va obrir la convocatòria de la 3a edició del programa d'ajuts per a la coedició de llibres científics en català. 
L'objectiu era incentivar la creació de llibres científics de tots els àmbits de coneixement entre els autors universitaris, 
mitjançant la coedició entre universitats de la Xarxa Vives, i prestigiar la llengua catalana en l'àmbit universitari a fi de 
fomentar-ne i normalitzar-ne l'ús en la difusió del coneixement.  

La composició de la comissió per l’adjudicació del programa d’ajuts va ser:  

-Per part de la Comissió de Llengua: Jordi de Bofarull, secretari de la Comissió de Llengua i responsable de l’Àrea de Llengua 
Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

-Per part del Grup de Treball de Publicacions: Jaume Llambrich, tècnic de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.  

L’obra seleccionada per la comissió d’adjudicació va ser la següent:  

-  Carlemany a Europa: Història i memòria, de Matthias Martin Tischler. Coedició d’Edicions de la Universitat de Barcelona i 
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

5. Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària 
 
En aquest any 2021 es va convocar la 3a edició dels Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària tenen com a objectiu 
donar a conéixer el paper de l’edició universitària en la transferència del coneixement en català i el valor i la qualitat de  la 
tasca que desenvolupen les editorials universitàries de la Xarxa Vives. A més, promouen el prestigi de la llengua catalana en 
l’àmbit universitari a fi de fomentar-ne i normalitzar-ne l’ús en la difusió del coneixement. Els premis compten amb quatre 
categories: millor edició, millor coedició interxarxa, millor llibre de ciència i tecnologia, i millor llibre de ciències socials, arts 
i humanitats. 
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 Millor edició: Evolució constructiva de la catedral de Mallorca, de Miquel Ballester Julià i publicada per Edicions 
Universitat de les Illes Balears. L’obra fa un recorregut històric i tècnic a través de les diferents etapes de la cons-
trucció de la catedral de Mallorca. S’hi distingeixen clarament dues etapes. La primera meitat de la construcció 
s’aborda en forma de síntesi dels elements constructius, a partir de les dades ja publicades per altres autors. La se-
gona, de recerca i investigació inèdita, comprén el període 1570-1630, que coincideix amb les tasques de cobri-
ment de les naus de la Catedral i la fi de la façana principal. Aquesta etapa s’analitza tant des de la perspectiva de la 
cronologia constructiva com dels materials de construcció i els mitjans auxiliars utilitzats a l'obra. 

 Millor coedició interxarxa: Sant Climent de Taüll i La Vall de Boí, de Milagros Guardia Pons i Immaculada Lorés i Ot-
zet. L’obra, que esdevé la primera monografia publicada sobre l’església de Sant Climent de Taüll i les seves pintu-
res, parteix del context geogràfic i historicoartístic original i segueix fins a l’estat actual. Així, s’hi aporta també una 
mirada renovada de l’església i l’art que aquesta conté com a resultat de les transformacions que han sofert la vila i 
la regió, així com dels canvis polítics i litúrgics que han tingut lloc al llarg del temps. La publicació ha estat coedita-
da per Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per Edicions de la Universitat de Barcelona, pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, per 
Iniciativa Digital Politècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya, per Publicacions de la Universitat Rovira i 
Virgili, pel Museu Nacional d’Art de Catalunya i pel Museu del Disseny de Barcelona. 

 Millor llibre de ciència i tecnologia: Què hi ha darrere la crisi ambiental? Aportacions des de l'ecologia social, de M. 
Àngels Alió Torres, Helena Perxacs Motgé i Enric Tello Aragay. Publicada per Edicions de la Universitat de Barce-
lona, l’obra analitza la dimensió social de la situació d’emergència ambiental que afronta el món avui dia i posa 
l’accent en el paper de les persones en la resolució d’aquest conflicte. Així, s’hi aprofundeix en temes i fenòmens 
com la sostenibilitat, la cultura ambiental, les economies solidàries, les relacions desiguals, el creixement demo-
gràfic, l’ecoplanejament i les catàstrofes. De la mateixa manera, l’obra fa incidència i proposa diferents estratègies 
per assolir una societat més ecològica, justa, solidària i feliç. 

 Millor llibre de ciències socials, arts i humanitats: Sentències de Joan Lluís Vives, de Francesc Xavier Blay Meseguer i 
publicat per Publicacions Universitat d'Alacant. L’obra recopila dites, aforismes, adagis, refranys i màximes que 
apareixen al llarg de les obres i la correspondència de l’humanista valencià Joan Lluís Vives. Les sentències es pre-
senten en llatí, llengua amb la qual foren escrites, i s’hi acompanya una traducció al català i al castellà. Es tracta 
d’una obra on el lector trobarà aportacions i reflexions sobre la condició humana que abracen diversos camps, com 
la filosofia, la filologia, la teologia o l’ensenyament, i temes com la pau i la guerra, el poder i el govern, les dones, les 
virtuts, els vicis i les passions. 

El jurat d’aquesta tercera edició va estar format per Jordi Montaña Matosas (vicepresident I de la Xarxa Vives 
d'Universitats), Núria Cadenes i Alabèrnia (periodista i escriptora), Caterina Mercè Picornell Belenguer (del Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears) i Miquel Àngel Pradilla Cardona (del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-buc.com/fitxa.php?titol=evolucio-constructiva-de-la-catedral-de-mallorca&isbn=978-84-8384-428-1
https://www.e-buc.com/fitxa.php?titol=sant-climent-de-taull-i-la-vall-de-boi&isbn=978-84-9144-232-5
https://www.e-buc.com/fitxa.php?titol=que-hi-ha-darrere-la-crisi-ambientalij&isbn=978-84-9168-308-7
https://www.e-buc.com/fitxa.php?titol=sentencies-de-joan-lluis-vives&isbn=978-84-9717-684-2
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3.11 RECERCA  
 
1. Col·laboració amb el Grup d’Innovació GIBAF de la Universitat de Barcelona 

El Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la Universitat de Barcelona (UB), 
amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats han impulsat durant 2020 el projecte “COVID19 com a motor de canvi 
en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats”. L’objectiu del projecte és 
determinar com l’afectació per la Covid-19 durant els cursos 2019-20 i 2020-21 pot determinar en un futur immediat el 
redisseny de recursos metodològics per a la docència en l’àmbit de la Botànica. 

L’estudi, que s’emmarca en la convocatòria REDICE-2020 de recerca en docència universitària de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UB, abastarà informació de totes les universitats de la Xarxa Vives. Es preveu que els resultats estiguen dis-
ponibles al setembre de 2021. 

El 22 de juny el GIBAF va participar a la VI Jornada de Recerca en Docència Universitària organitzada per l’IDP-ICE de la 
Universitat de Barcelona, on va presentar, amb molt bona acollida, el projecte: “COVID19 com a motor de canvi en la docèn-
cia universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats. 

 

3.12 RELACIONS INSTITUCIONALS  

1. Relacions amb altres institucions 

Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana 
 
El vicepresident I de la Xarxa Vives, Jordi Montaña, es va reunir telepresencialment amb la resta de membres del Ple del 
Consell de la Llengua Catalana el 3 de novembre. 
 
 

Acte de lliurament de la Creu de Santa Llúcia a la Xarxa Vives 
 
El 7 de gener la Xarxa Vives va rebre Creu de Santa Llúcia, màxima distinció que atorga la ciutat de Morella. A l’acte, que 
va tenir lloc a l’Ajuntament de Morella, va assistir  Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu de la Xarxa Vives 
d’Universitats, Rosa Puchades Pla, vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de 
València i Joan Antoni Martín Montaner, vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Jaume I.  

Reunió amb la Secretaria Autonómica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística del 
Govern de les Illes Balears 
 
El 10 de gener el secretari executiu de la Xarxa Vives es va reunir amb Agustina Vilaret, secretària autonómica 
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears per tractar possibles línies de col·laboració 
entre ambdues institucions. 
 

Reunió amb la Secretaria Autonómica i la D.G. de Primera Infància del Govern de les 
Illes Balears 
 
El 18 de setembre el secretari executiu de la Xarxa Vives es va reunir amb la D.G. de Primera Infància del Govern de les 
Illes Balears per tractar possibles línies de col·laboració entre ambdues institucions pel que fa a la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat. 

 
Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull 
 
El 15 de maig i el 16 de desembre, el secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús, va assistir al Consell de 
Direcció de l’Institut Ramon Llull. 
 

Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull 
 
El 23 de novembre el el secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús, va assistir a la Junta Rectora de l’Institut 
Ramon Llull. 
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Reunió del Consell d’Administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer 
 
El 17 de juny de 2020 es va celebrar la reunió del Consell d’Administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer. La 
participació de la Xarxa Vives es va delegar en Alà Baylac Ferrer.  
 

Reunió amb l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
 
El vicepresident I de la Xarxa Vives, Jordi Montaña, i el secretari executiu, Ignasi Casadesús, juntament amb Antonio 
Ariño, director científic del projecte Via Universitària 2020-2022, van participar en una reunió amb el director general 
de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, Javier Oliver, per a la incorporació de l’AVAP com a entitat 
col·laboradora en el projecte Via Universitària 2020-2022. 
 

Reunió amb la Fundació Nexe 
 
El secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús i la cap de projectes, M. Teresa Albero, van realitzar una reunió 
amb la Fundació Nexe per tractar possibles línies de col·laboració entre ambdues institucions. 
 

Acte de Reconeixement a la ciutat de Morella 
 
El 23 d’octubre i en el marc de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives es va realitzar un acte de reconeixement a la 
ciutat de Morella per part de la Xarxa Vives. 
 
 
 

2. Relacions amb les universitats membres de la Xarxa Vives 

 
Acte d’investidura de doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull de la Dr. 
Anne Lacaton 
 
El vicepresident I de la Xarxa Vives, Jordi Montaña, va assistir a l’acte d’investidura de doctora Honoris Causa de la 
Universitat Ramon Llull de la Dra. Anne Lacaton el 4 de febrer a Barcelona. 
 
 
 

3. Convenis signats durant l’any 2021 

 
Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 
Data: 3 de març de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Abat Oliba CEU 
Data: 3 de febrer de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Data: 8 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat de Barcelona 
Data: 15 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat de Barcelona  
Data: 15 de febrer de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat de Girona 
Data: 21 de maig de 2021 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
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Universitat de les Illes Balears 
Data: 21 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Internacional de Catalunya 
Data: 17 de febrer de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat Jaume I i Escola Valenciana 
Data: 25 de març de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Data: 16 de febrer de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Oberta de Catalunya 
Data: 29 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Pompeu Fabra 
Data: 19 de febrer de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat Rovira i Virgili 
Data: 22 de març de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat Rovira i Virgili 
Data: 15 de juny de 2021 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat de València i Escola Valenciana 
Data: 12 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
Data: 8 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
Data: 15 de gener de 2021 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Ajuntament de Torelló 
Data: 22 d’abril de 2021 

Objecte: Establir un marc de col·laboració per a difondre la beca Segimon Serrallonga 

 

4.   Convenis vigents  

 
Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Objecte: Establir un acord marc de col·laboració amb la finalitat de coordinar futurs projectes de foment de la llengua i la 
cultura pròpies 



Memòria d’activitats 2021  Xarxa Vives d’Universitats 

 
- 86 - 

 
Centre de Terminologia TERMCAT 
Objecte: Establir un marc de col·laboració en l’àmbit terminològic 
 
Centre de Terminologia TERMCAT 
Objecte: Atorgar una llicència no exclusiva d’ús de la Nomenclatura de gestió universitària 
 
Centre de Terminologia TERMCAT 
Objecte: Atorgar una llicència d’ús del Multidiccionari 
 
Col·lectiu Universitat Jaume I per a la Llengua i la Cultura 
Objecte: Establir un marc de col·laboració per a l’organització i promoció d’activitats conjuntament 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
Objecte: Promoció de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Govern d’Andorra 
Objecte: Establir un marc de col·laboració  
 
Institut Privat d’Estudis Món Juïc 
Objecte: Establir un marc de col·laboració  
 
Institut Ramon Llull 
Objecte: Cooperació en l’organització d’activitats i utilització de recursos i desenvolupament de projectes comuns 
 
Institut Ramon Muntaner 
Objecte: Establir un marc de col·laboració 
 
La Cívica – Escola Valenciana 
Objecte: Organització per part de la Cívica-Escola Valenciana d’una Lliga de Debat entre els estudiants de secundària o 
batxillerat dels instituts del País Valencià, d’acord amb el model de la Lliga de Debat Universitari de la XVU 
 
Òmnium Cultural 
Objecte: Col·laboració per al foment del premi Jesús Tuson i del premi a la creació de continguts audiovisuals en català, 
aranès i llengua de signes catalana a les xarxes 
 
Universitat Abat Oliba CEU 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Abat Oliba CEU 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat d’Alacant 
Objecte: Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere 
 
Universitat d’Alacant 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat d’Andorra 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat d’Andorra 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat de Barcelona 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat de Barcelona 
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Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat de Barcelona 
Objecte: Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere 
 
Universitat CEU Cardenal Herrera 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat de Girona 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat de les Illes Balears 
Objecte: Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere 
 
Universitat de les Illes Balears 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Internacional de Catalunya 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Internacional de Catalunya 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat Jaume I 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Jaume I 
Objecte: Cooperació educativa perquè alumnat de la Universitat Jaume I realitze estades en pràctiques a la Xarxa Vives 
 
Universitat Jaume I 
Objecte: Definició i establiment dels mitjans de coordinació dels serveis de prevenció de la Universitat Jaume I i de la 
Xarxa Vives per a complir l’article 24 de la Llei de Protecció de Riscos Laborals 
 
Universitat Jaume I 
Objecte: Ubicació de la seu de la Xarxa Vives a l’Edifici Àgora de la Universitat Jaume I 
 
Universitat Jaume I i Escola Valenciana 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat de Lleida 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat de Lleida 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Oberta de Catalunya 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Politècnica de València 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Pompeu Fabra 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Pompeu Fabra 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
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Universitat Ramon Llull 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Rovira i Virgili 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat Rovira i Virgili 

Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Universitat de València 
Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 
 
Universitat de València i Escola Valenciana 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
Objecte: Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere 
 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Objecte: Col·laboració al desenvolupament del programa Via Universitària 3a edició 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
Objecte: Col·laboració per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Ajuntament de Torelló 
Objecte: Establir un marc de col·laboració per a difondre la beca Segimon Serrallonga 
 
Universitats d’A Coruña, Vigo i Santiago de Compostela 
Objecte: Establir la cessió gratuïta per part de la Xarxa Vives dels drets de reproducció, distribució traducció al gallec i 
comunicació pública de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere a les entitats signatàries. 

 
 
 

3.13 SÍNDICS – DEFENSORS  

1. XIII Trobada Fòrum Vives de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris 

La XIII Trobada Fòrum Vives de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris, estava prevista per realitzar-se 
durant el mes de juliol a la Universitat de Lleida. No obstant això, a causa de la pandèmia i seguint les recomanacions 
sanitàries i educatives, es va ajornar fins al juliol de 2022. 
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xarxa@vives.org 

www.vives.org 
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