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01. PROGRAMA 
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02. RESUM 

Els dies 25 i 26 de novembre de 2021 va tenir lloc la jornada Fo rum Vives “Objectius 2025 de Política 
Lingüística Universitària”, a l’auditori Joan Plaça del Jardí  Bota nic  de la Universitat de Vale ncia.  

 

PRESENTACIÓ 

L’a mbit universitari s’ha constituí t com un camp amb un marc institucional propi de suport a la normalitzacio  del 
catala  amb una lo gica relativament auto noma respecte als marcs normatius locals, autono mics i estatals. Fa uns 
anys el disseny de les polí tiques lingu í stiques universita ries (PLU) estava me s cenyit a la diversitat de marcs legals 
i de situacions sociolingu í stiques dels diferents territoris, pero  en el context recent s’esta  produint una certa 
converge ncia entre les realitats sociolingu í stiques i de polí tica lingu í stica que fa me s fa cil homogeneí tzar i 
generar un marc conceptual, terminolo gic i d’estrate gies de gestio  compartit. 

La Xarxa Vives n’e s l’exemple. E s l’u nica institucio  d’un mateix domini lingu í stic integrat per 4 estats que disposa 
d’un Pla de Polí tica Lingu í stica propi i comu  per les seues universitats. L’origen d’aquesta fita e s fruit del treball 
conjunt que els responsables dels Serveis Lingu í stics universitaris porten a terme, en el marc de la Comissio  de 
Llengua de la XVU, des de fa me s de 20 anys. Aquesta Comissio  va ser pionera a desenvolupar un pla de de treball 
estable, va lid per a tot el territori Vives, que incorporara criteris generals en mate ria de llengua aplicables a tots 
els a mbits de la universitat, i que vetllara per la normalitzacio , la coordinacio  d’accions i la promocio  del catala  a 
trave s de me s de 30 lí nies de treball cada any. 

Paral·lelament, ens trobem davant d’una cruí lla tecnolo gica, educativa, econo mica i social, precipitada per una 
pande mia que tindra  previsiblement un gran impacte en el futur de la globalitzacio . En el camp universitari, tindra  
una incide ncia molt rellevant en el proce s d’internacionalitzacio , que prendra  un altre caire, amb menys mobilitat 
fí sica, i tambe  en el vessant tecnolo gic, amb un increment de la digitalitzacio . En aquest cicle es constata la 
consolidacio  i l’avanç d’ideologies supremacistes, que en el camp lingu í stic es manifesta en apostes de 
monolingu isme excloent vinculat a llengu es de tradicio  imperial o franca que s’allunyen de l’esperit de solidaritat 
i cooperacio  europees. 

Preservar la diversitat lingu í stica, promoure el plurilingu isme ha estat i e s un dels objectius de les universitats, 
connectant amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’objectiu 4 que 
estableix “Garantir una educacio  inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida”; 
o la meta quarta de l’objectiu 11 en indicar que cal “Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni 
cultural i natural del mo n”. 

En aquest context cobra especial importa ncia compartir idees i estrate gies per enfortir l’u s del catala  com a 
llengua acade mica en l’espai complex i divers de la Xarxa Vives. Cal ‘llegir’ el context per projectar el futur, i situar 
el catala  com a compete ncia transversal necessa ria per reforçar la qualitat de l’educacio  i com a part indestriable 
de la responsabilitat social de les universitats. 

Quina ha de ser l’agenda 2025 de la polí tica lingu í stica de les universitats de la Xarxa Vives? Quina formacio  han 
d’obtenir les persones titulades a les universitats? Com volem que siguen els graduats i els investigadors de les 
nostres universitats des del punt de vista professional, lingu í stic i convivencial? Quins objectius avaluables podem 
fixar, amb quin calendari i quins indicadors de seguiment? Quines accions polí tiques universita ries cal articular 
que incrementen el valor social de la llengua i incentiven l’u s del catala  en les diferents activitats de la universitat? 
Com podem implicar el conjunt de la comunitat universita ria en la proteccio  de drets i compliment dels usos 
previstos en els reglaments d’usos i plans de llengu es? 
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OBJECTIUS 

1. Presentar l’estat de la qu estio  sobre la polí tica lingu í stica universita ria, a partir principalment dels 
informes de polí tica lingu í stica publicats per la Xarxa Vives, i consensuar conceptes comuns d’aquesta 
polí tica que permeten entendre millor la realitat. 

2. Analitzar com les universitats han de regular la polí tica lingu í stica universita ria en el marc de la seua 
capacitat normativa, d’acord amb el seu cara cter transversal i la vinculacio  amb la polí tica acade mica i 
d’internacionalitzacio . 

3. Establir actuacions i indicadors ba sics compartits per avaluar els resultats de les polí tiques 
lingu í stiques universita ries. 

 

DIRECCIÓ CIENTÍFICA 

• Rosa Calafat Vila, coordinadora de Polí tica Lingu í stica de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
• Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Polí tica Lingu í stica de la Universitat de Vale ncia (UV). 

 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 

• Matilde Baño Caballero, gestora d’Activitats Culturals i de Promocio  Lingu í stica de la Universitat 
Miguel Herna ndez d’Elx (UMH). 
• Carolina Bastida Serra, coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del Grup de Recerca en 
Llengu es de la Universitat d’Andorra (UdA). 
• Jordi de Bofarull Bertran, responsable de l’A rea de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 

 

COORDINACIÓ 

Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats 

 

PARTICIPANTS 

Pel cara cter transversal de les diferents sessions, el Fo rum estava obert tant a vicerectors i vicerectores de Polí tica 
Lingu í stica com de les a rees de Polí tica Acade mica, Estudis, Internacionalitzacio , Postgrau, Recerca, Qualitat, 
Estudiants o a mbits equivalents a cada Universitat. La majoria dels assistents eren responsables de la polí tica 
lingu í stica, tant universita ria com de les administracions pu bliques, i gestors de la polí tica lingu í stica en general. 

Hi van participar 67 representants de 18 universitats de la Xarxa Vives: 

- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat d’Alacant 
- Universitat d’Andorra 
- Universitat Auto noma 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 Herna ndez d’Elx 
- Universitat Oberta de Catalunya 
- Universitat Polite cnica de Catalunya 
- Universitat Polite cnica de Vale ncia 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Vale ncia 
- Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya 
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A me s del cap de l’Oficina de Polí tica Lingu í stica de la Secretaria d'Universitats i Recerca, el director general 
d’Impacte Territorial i Social del Coneixement i el Secretari de Polí tica Lingu í stica, tots ells de la Generalitat de 
Catalunya; el director general de Polí tica Lingu í stica i Gestio  del Multilingu isme de la Generalitat Valenciana i la  
directora general de Polí tica Lingu í stica del Govern de les Illes Baleaars. 
 

RESUM 

El Fo rum Vives dedicat a la polí tica lingu í stica universita ria va comptar amb la benvinguda de Maria Vicenta 
Mestre, rectora de la Universitat de Vale ncia (UV). Tot seguit Robert Phillipson, professor eme rit del Departament 
d’Estudis Internacionals de la Llengua i Lingu í stica Computacional de l’Escola de Negocis de Copenhague, va 
impartir una pone ncia sobre els reptes del multilingu isme a l’ensenyament superior. Per cloure la primera 
jornada de la trobada, Avel·lí  Flors-Mas, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingu í stica General i 
el CUSC-Centre de Recerca en Sociolingu í stica i Comunicacio  de la Universitat de Barcelona (UB), va presentar la 
pone ncia Política Lingüística Universitària. Un estat de la qüestió des de la perspectiva de la llengua catalana. 

La segona jornada del fo rum es va iniciar amb la taula rodona Política lingüística i política acadèmica, un diàleg 
necessari en que  van participar Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra; Pilar Safont, vicerectora de 
Promocio  Lingu í stica i Igualtat de la Universitat Jaume I; Imma Ribas, vicerectora de Qualitat i Polí tica Lingu í stica 
de la Universitat Polite cnica de Catalunya; Francesc Xavier Vila, secretari de Polí tica Lingu í stica de la Generalitat 
de Catalunya i Francisco Jose  Torres, vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengu es de la Universitat d’Alacant. A 
continuacio  va ser el torn de la sessio  La regulació de la política lingüística universitària i els vasos comunicants 
amb les regulacions regionals i estatals amb la participacio  de Vicenta Tasa, directora de la Ca tedra de Drets 
Lingu í stics de la UV; Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicacio  i Polí tica Lingu í stica de la 
UB; Rafael Castello , director del Servei de Polí tica Lingu í stica de la UV i Rosa Calafat, coordinadora de Polí tica 
Lingu í stica de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

En el tram final del fo rum, Jordi de Bofarull, responsable de l’A rea de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i 
Virgili i secretari de la Comissio  de Llengua de la Xarxa; Esteve Valls, subdirector del Departament de Lingu í stica 
Aplicada de la Universitat Internacional de Catalunya i Avel·lí  Flors-Mas, del Departament de Filologia Catalana i 
Lingu í stica General i el CUSC-Centre de Recerca en Sociolingu í stica i Comunicacio  de la UB, van presentar la 
proposta d’indicadors de polí tica lingu í stica universita ria de la Xarxa Vives d’Universitats. Finalment, la cloenda 
de la trobada va comptar amb les intervencions de Rube n Trenzano, director general de Polí tica Lingu í stica i 
Gestio  del Multilingu isme de la Generalitat Valenciana i Jaume Carot, president de la Xarxa Vives d’Universitats i 
rector de la Universitat de les Illes Balears. 
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03. CONCLUSIONS 

BENVINGUDA 

Maria Vicenta Mestre Escrivà, rectora de la Universitat de Vale ncia 

 Destaca la importa ncia de la Xarxa Vives en la cohesio  de diverses universitats disperses en el territori 
pero  que comparteixen cara cter, cultura i llengua.  

 Felicita l’e xit de convocato ria de la trobada, que ha congregat 18 de les 22 universitats membres de la 
Xarxa i addicionalment cinc entitats.  

 Assenyala que la polí tica lingu í stica e s un aspecte clau per a la cohesio  d’universitats de regions i estats 
diversos pero  amb una llengua comuna i reptes comuns, com ara la transformacio  tecnolo gica o la 
globalitzacio .  

 Assenyala que el manteniment de la llengua pro pia depe n de polí tiques especí fiques, i per aixo  emplaça 
els assistents a dissenyar estrate gies, definir propostes i executar mesures adreçades a  protegir i enfortir 
la llengua comuna. En aquest sentit destaca que una polí tica lingu í stica universita ria comuna exigeix 
disposar de dades que permetin fer un diagno stic de la situacio  i aplegar esforços per millorar aquesta 
situacio . 

 Apunta que la trobada ha de servir per definir el programa de polí tica lingu í stica de la Xarxa Vives durant 
els propers anys i e s el marc idoni per intensificar la col·laboracio  per aconseguir l’objectiu; compartir 
idees i estrate gies per enfortir l’u s del catala  com a llengua acade mica e s imprescindible per a situar la 
llengua com a compete ncia transversal necessa ria per reforçar la qualitat de l’educacio  i com a part 
indestriable de la responsabilitat social que tenen les universitats. Pero  tambe  per a garantir la 
preservacio  de la nostra cultura.  

 Agraeix als representants institucionals i als governs el seu intere s i la seva participacio  en la trobada. 
Assenyala que les universitats els necessiten perque  les propostes puguin transcendir l’a mbit acade mic.  

 Agraeix a la Comissio  de Llengua la feina i el pla de treball anual que es desenvolupa de manera estable i 
consolidada.   

 

PONÈNCIA: CONSTRAINTS AND CHALLENGES IN STRENGTHENING MULTILINGUALISM IN HIGHER EDUCATION 

Robert Phillipson, professor eme rit del Departament d’Estudis Internacionals de la Llengua i Lingu í stica 
Computacional de l’Escola de Negocis de Copenhague. 

Presenta: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives. 

Phillipson centra la seva pone ncia en el repte que compartim totes les universitats de la Xarxa Vives i les 
universitats del mo n que no tenen l’angle s com a primera llengua: la prese ncia creixent d’aquesta llengua en el 
mo n acade mic.  

 Inicia la seva pone ncia declarant que un dels seus objectius e s resistir-se a l’americanitzacio  o 
anglicitzacio  del mo n acade mic.  

 Comenta diversos factors contextuals que tenen un impacte en l’ensenyament superior a Europa: 

○ Herència del monolingüisme nacional al món acadèmic: explica que tot i que inicialment la 
llengua acade mica era el llatí , i despre s de passar per un perí ode de convive ncia del llatí  i la 
llengua nacional, al mo n acade mic ha existit un fort monolingu isme nacional (com ara a França, 
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Espanya o el Regne Unit), amb una certa compete ncia lectora en diverses llengu es dominants. 
L’impacte d’algunes nacions que havien estat imperis ha desembocat en la situacio  actual, en la 
qual internacionalitzacio  equival a anglicitzacio  a les universitats. Una altra variable d’aquest 
factor e s que l’angle s e s vist com a amenaça en l’a mbit universitari d’alguns paí sos (com ara 
França), mentre que en altres es percep com a riquesa (com ara Escandina via).  
 

○ Polítiques de la Unió Europea: indica que el Pla d’Actuacio  2004-2006 de la Comissio  Europea 
recomana que les universitats tinguin polí tiques lingu í stiques explí cites. D’altra banda, constata 
que la polí tica lingu í stica esta  absent de la creacio  de l'a rea europea d’ensenyament superior i 
recerca. Tambe  assenyala com a aspecte important que per sol·licitar ajuts de la Unio  Europea 
e s necessari l’u s de l’angle s. Tot i així  destaca que alguns projectes europeus han donat suport a 
les llengu es minoritzades. Considera que en general, pel que fa a les polí tiques de la UE, la 
polí tica lingu í stica te  una prioritat baixa, de manera que queda abandonada a les forces del 
mercat, i aixo  enforteix l’angle s. Així  doncs, constata una dissona ncia entre la reto rica del 
multilingu isme funcional i la reto rica de respectar i reforçar el multilingu isme, ja que en molts 
contextos de la UE existeix una jerarquia lingu í stica on majorita riament domina l’angle s.  
 

○ Experiència de la Universitat Sami: explica l’exemple d’aquesta universitat per a una comunitat 
severament minoritzada, en que  es vol aconseguir l’u s de la llengua sami en tots els contextos 
universitaris i centrar-se en els valors del poble sami i altres pobles indí genes. Tenen una polí tica 
trilingu e, en que  conviuen les llengu es sami, el noruec i l’angle s.  
 

○ Experiència d’universitats que estan explícitament compromeses amb el multilingüisme: assenyala 
models com ara el de He lsinki, en que  es pot estudiar en fine s o be  en suec, amb una alta 
prese ncia de l’angle s, sobretot en la lectura de textos; Bolzano-Bozen, que te  una polí tica de 
trilingu isme en que  conviuen l’alemany, l’italia  i l’angle s; Luxemburg, en que  es pot triar estudiar 
en france s o alemany, i tambe  hi ha prese ncia de l’angle s; i Alemanya, on es recomana trobar un 
equilibri entre la prese ncia de l’alemany i de l’angle s. Per altra banda, a la Universitat de 
Copenhaguen les lectures es realitzen principalment en angle s, pero  el dane s e s la llengua 
vehicular. Pel que fa a les polí tiques intergovernamentals, apunta que els paí sos no rdics van 
emetre un document titulat More parallel please! Best practice of parallel language use at Nordic 
universities: 11 recommendations. Considera que la compete ncia paral·lela, que no te  per que  ser 
ide ntica en totes les llengu es, e s una manera saludable d’enfocar el multilingu isme a les 
universitats.  
 

○ Conseqüències de l’augment de l’ús de l’anglès: considera que els mitjans i el mo n empresarial 
esta  patint un proce s de mcdonalització. Als paí sos anglo fils, com ara Dinamarca, durant els 
darrers anys s’ha reduí t dra sticament el nombre de llengu es que s’estudien.  
 

○ La força de l’anglès a les publicacions acadèmiques: considera que aquesta força prove , d’una 
banda, de les polí tiques estatunidenques per dominar el mo n, i per altra banda de la 
determinacio  del Regne Unit per mantenir certa dominança post-imperial tot promovent la idea 
del “global English”. D’altra banda, assenyala que la força del mo n acade mic brita nic i 
estatunidenc influencia de manera decisiva la publicacio  acade mica. A la majoria d’a rees de 
coneixement hi ha una desigualtat estructural entre l’angle s i la resta de llengu es. Considera que 
e s molt important a l’hora de planificar un ensenyament superior multilingu e que l’expansio  de 
l’angle s no esdevingui substractiva, ja que aixo  podria ser un sí mptoma d’imperialisme 
lingu í stic. Pero  tambe  constata mitjançant evide ncia empí rica que la publicacio  cientí fica en 
altres llengu es no e s negligible, i per tant els investigadors monolingu es en angle s s’estan 
perdent informacio  important que es publica en altres llengu es. La conclusio  que n’extreu e s que 
els investigadors han de tenir compete ncia multilingu e. En aquest sentit parla de la Helsinki 
Initiative on Multilingualism and Scholarly Communication com una bona iniciativa per 
promoure el multilingu isme de les publicacions ja que, entre d’altres mesures, proposa 
promoure la publicacio  de la recerca a la comunitat local, protegir les infraestructures nacionals 
per publicar recerca que sigui rellevant a nivell local o promoure la diversitat lingu í stica en 
l’avaluacio  de la recerca i els sistemes de finançament.  
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○ Competència individual en diverses llengües per al professorat i els estudiants: aquest aspecte e s 
important al mo n acade mic, en que  cada vegada preval me s el treball en equips internacionals. 
Pensa que les mesures incentives so n un instrument me s eficaç que les mesures punitives o 
restrictives per aconseguir el plurilingu isme  dels membres de la comunitat universita ria.  
 

○ Distància entre les llengües romàniques i l’anglès: constata que aprendre l’angle s requereix me s 
esforç per als parlants de llengu es roma niques que per als escandinaus o els alemanys. Els 
parlants de llengu es roma niques coneixen per experie ncia com s’adquireix la compete ncia 
lingu í stica a trave s de la intercomprensio  entre llengu es roma niques. Finalment, el domini del 
llenguatge acade mic e s un ge nere especí fic que difereix molt entre les diverses tradicions (per 
exemple entre l’anglesa, la francesa, la japonesa, etc).  
 

○ Mesures positives de promoció lingüística: proposa diverses mesures, com ara reforçar el catala  
fent explí cita la seva força en recerca i publicacions acade miques en relacio  a altres llengu es; 
produir un document de polí tica lingu í stica i un pla d’implementacio ; recollir i publicar un 
registre lingu í stic de les compete ncies lingu í stiques del personal universitari, o premiar la 
publicacio  i la doce ncia en diverses llengu es de la mateixa manera.  

 

Debat sobre la ponència inaugural 

 F. Xavier Vila: pregunta al ponent que  es fa als paí sos no rdics per promoure la compete ncia lingu í stica 
del professorat universitari. 
 

 Robert Philipson: respon que quan la Unio  Europea va començar a finançar la mobilitat d’estudiants 
entre paí sos, fa uns vint-i-cinc anys, moltes universitats van començar a vehicular en angle s, sense cap 
tipus de control de qualitat d’aquesta doce ncia, així  que els departaments individuals van haver de 
decidir com gestionar aquesta qu estio . Com a consequ e ncia, hi ha hagut un augment de l’u s de l’angle s 
entre els estudiants. Posa com a exemple la facultat de teologia de la Universitat de Copenhaguen, que te  
una esgle sia protestant luterana. En aquesta facultat es van trobar que els estudiants no sabien llegir en 
alemany, cosa que no passava fa vint anys. La universitat, que te  en compte la internacionalitzacio  i la 
compete ncia paral·lela, ha iniciat cursos per proveir els estudiants de compete ncia lectora en alemany 
perque  puguin llegir textos sobre teologia luterana. Assenyala, pero , que e s impossible generalitzar 
perque  aquestes decisions han recaigut en els departaments. Afegeix l’exemple de la Universitat de 
Roskilde, on el professor Philipson va impartir classes en una formacio  de dos anys en Humanitats. 
Aquests cursos s’impartien en dane s, tot i que es treballava amb textos en angle s, pero  quan van arribar 
dos estudiants de l’UE, es va permetre a tots els estudiants fer els treballs en angle s, france s o alemany. 
A banda d’aquests tipus d’iniciatives individuals, les forces del mercat als paí sos no rdics estan conferint 
força a l’angle s.  
 

 Adriana Pen a: pregunta si a la Universitat de Copenhaguen existeix un comite  de polí tica lingu í stica que 
promogui el dane s i, si e s així , quins incentius s’ofereixen als estudiants per utilitzar aquesta llengua.  
 

 Robert Philipson: respon que la Universitat de Copenhaguen no contempla cap incentiu per utilitzar dues 
o me s llengu es, i evidentment alguns estudiants ho reclamen. Afegeix que a la Universitat de Roskilde els 
estudiants que volen millorar en espanyol, france s o alemany poden fer treballs en aquestes llengu es 
durant el tercer i quart any. Així , l’incentiu e s que s’ofereix doce ncia de suport en aquestes llengu es. Pero  
reitera que als paí sos no rdics l’angle s e s un enriquiment i les llengu es nacionals no es veuen amenaçades.  
 

 Adriana Pen a: pregunta si, així  doncs, la solucio  passaria per reforçar les polí tiques governamentals i 
tambe  donar suport al professorat enlloc de premiar directament els estudiants.  
 

 Robert Philipson: considera que si els comite s de polí tica lingu í stica tenen una representacio  
d’estudiants suficient s’aconseguiran me s incentius, que s’han de reflectir en els documents de polí tica 
lingu í stica. Actualment als paí sos no rdics hi ha bones polí tiques lingu í stiques pero  s’ha fallat en la 
implementacio  i aixo  pot ser perque  no hi ha hagut bons comite s que impliquin tots els representants 
necessaris.  
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PONÈNCIA: POLÍTICA LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA. UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ DES DE LA PERSPECTIVA 
DE LA LLENGUA CATALANA 

Avel·lí Flors-Mas, del Departament de Filologia Catalana i Lingu í stica General i el CUSC-Centre de Recerca en 
Sociolingu í stica i Comunicacio  de la Universitat de Barcelona (UB). 

Presenta: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives 

 Assenyala que el catala  es considera plenament com a llengua acade mica, pero  amb una prese ncia 
desigual en funcio  dels territoris i els a mbits d’u s. Considera, doncs, que cal actualitzar les polí tiques per 
consolidar la posicio  del catala  com a llengua acade mica. La consecucio  d’aquestes polí tiques es troba 
amb dos reptes importants: d’una banda som en un ecosistema fra gil; el catala  e s una llengua 
minoritzada i a me s (amb l’excepcio  d’Andorra) hi ha un marc legal asime tric entre el castella  i les altres 
llengu es. Aquesta fragilitat es reflecteix en molts aspectes, com ara l’escassetat de material docent en 
catala , o les mancances en la capacitacio  lingu í stica de PAS i PDI. A aquest repte s’hi afegeixen les tensions 
derivades de la internacionalitzacio  i la mercantilitzacio  de l’educacio  superior, que es reflecteixen en les 
dificultats en la gestio  dels usos lingu í stics en aules amb estudiants d’intercanvi, o en la introduccio  de 
l’angle s com a llengua vehicular.  

 Pel que fa a l’estat de la qu estio  dels usos lingu í stics universitaris, se centra en diferents aspectes:  

○ Usos lingüístics en la docència de graus i màsters. Quant als usos lingu í stics de les universitats 
pu bliques catalanes, als graus el catala  es mostra estable en el temps, amb un u s al voltant del 
75%. Entre el 2010 i el 2019 hi ha hagut un lleuger increment en l’u s de terceres llengu es –
principalment l’angle s– i un retroce s en el mateix grau de l’u s del castella . L’evolucio  d’aquests 
usos, pero , mostra difere ncies entre les diverses universitats. Assenyala que en el cas de la 
doce ncia als ma sters el proce s de canvi e s me s gran. Hi ha hagut un retroce s de me s de 15 punts 
en l’u s del catala  entre 2010 i 2019. S’incrementa l’u s de terceres llengu es –fonamentalment 
l’angle s– i el castella  presenta una oscil·lacio  al voltant del 25%. En aquest cas tambe  hi ha 
difere ncies importants entre les diverses universitats. Pel que fa la llengua de doce ncia als graus 
de les universitats pu bliques valencianes, l’u s del castella  e s clarament predominant, pero  entre 
2016 i 2019 l’u s d’aquesta llengua ha retrocedit lleugerament, alhora que ha augmentat l’u s del 
catala  i de terceres llengu es. Aquesta tende ncia s’explica fonamentalment per les polí tiques de 
la Universitat de Vale ncia, que ha intentat equiparar l’u s del catala  i del castella  a la doce ncia als 
graus.  

○ Llengua de publicació de la recerca. Apunta que en aquest aspecte ens trobem amb la 
problema tica que no hi ha indicadors sobre la llengua en que  publiquen els investigadors de les 
universitats de la Xarxa Vives, i a me s els í ndexs i les bases de dades no permeten cercar per la 
llengua de l’article. La dificultat de recollir dades va dur a fer una ana lisi qualitativa en que  es va 
veure que la prese ncia del catala  no e s majorita ria pero  tampoc negligible, sobretot en les 
publicacions de transfere ncia de resultats a l’administracio  pu blica i les publicacions de 
divulgacio  al pu blic general. Indica que l’u nica universitat de l’espai Vives que recull informacio  
sobre la llengua de publicacio  de la recerca e s la Universitat Rovira i Virgili. Pel que fa a les dades 
de publicacions de llibres, el 1995 el catala  i el castella  parteixen d’una situacio  similar, del 
voltant del 40% del total de publicacions, pero  l’u s del catala  ha anat decreixent mentre que el 
castella  s’ha mantingut en els mateixos valors, i l’angle s s’ha mantingut al voltant del 25%.  

○ Llengua de les tesis doctorals. S’observa una tende ncia cap a l’u s de llengu es franques 
acade miques. En termes generals, el curs 2015/2016 el castella  va ser la llengua me s emprada 
en les tesis doctorals de les universitats de l’espai Vives (55%), seguit de l’angle s (27%), el catala  
(11%) i altres llengu es o combinacions de llengu es (6%). Presenta la se rie histo rica de la 
Universitat de Barcelona, que e s la me s extensa. La dada me s destacada e s que l’u s de l’angle s 
parteix de menys de l’1% l’any 1990 i el 2020 se situa per sobre del 50% de les tesis defensades 
en aquesta universitat. Actualment el castella  se situa en el 30% i el catala  en el 10%, en la 
mateixa posicio  que les tesis bilingu es.  
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○ Usos lingüístics institucionals. En no disposar de dades sobre aquesta qu estio , indica que es va 
recollir un corpus sobre les regulacions d’aquests usos que hi ha en els plans de llengu es. Es va 
constatar que e s un a mbit molt regulat pero  no tenim dades sobre el compliment d’aquestes 
regulacions. Es va observar que els objectius d'aquestes polí tiques so n diversos: des de l’u s 
exclusiu o prioritari del catala  fins als usos multilingu es amb el catala  com a llengua preeminent 
o garantir habilitats receptives en catala .  

 Per acabar apunta una se rie de conclusions i lí nies d’accio  en base a l’ana lisi realitzada. Com a 
primera conclusio  considera que necessitem millorar i completar els indicadors sobre polí tica 
lingu í stica universita ria a l’espai Vives per poder avaluar i, si s’escau, modificar les polí tiques vigents. 
Necessitem dades fiables, comparables i perio diques. En segon lloc, la recerca realitzada indica que 
el catala  disposa de l’estatus de llengua acade mica, tot i que se’n fa un u s variable i que s’ha detectat 
un retroce s, amb algunes excepcions. Aquestes excepcions demostren que les polí tiques 
lingu í stiques tenen un impacte, i per tant considera que e s important fer-ne, i adaptar aquestes 
polí tiques i avaluar-les regularment. Per a l’actualitzacio  d’aquestes polí tiques proposa seguir certs 
principis teo rics, com ara la subsidiarietat lingu í stica, basada en la distribucio  funcional de les 
llengu es per tal de garantir la sostenibilitat lingu í stica, o el multilingu isme autocentrat. Aquests 
principis remarquen que apostar pel catala  com a llengua acade mica no va necessa riament en 
detriment de la internacionalitzacio  ni de l’u s de l’angle s, sempre que es facin els usos apropiats i 
necessaris.  
 

 A propo sit de la distribucio  funcional de les llengu es, considera que pot ser difí cil posar-nos d’acord 
sobre quina llengua e s necessa ria o adequada per a cada cas i cada funcio , ja que la distribucio  de les 
funcions s’ha alterat durant els darrers anys. Moltes d’aquestes decisions s’han pres com a reaccio  a 
les necessitats de cada moment. Sembla que durant els darrers anys les universitats de Catalunya 
han pres direccions diferents en aquests aspectes. Així , pensa que hi ha feina a fer dins de cadascuna 
de les universitats, pero  tambe  per arribar a uns certs consensos entre tots. 

 

Debat sobre la ponència:  

 Rafael Castello : felicita la feina feta en la recerca que s’ha presentat. A propo sit de la distribucio  de les 
funcions, considera que e s problema tica, sobretot pel que fa a la competitivitat o la mercantilitzacio  de 
les universitats. Les universitats de l’espai Vives comparteixen objectius pero  malgrat aixo  troben 
dificultats a l’hora d’assolir els consensos esmentats, ja que cada universitat vol avançar per camins 
diferents. Considera que la polí tica lingu í stica te  a veure amb una voluntat col·lectiva que haurí em de 
poder pactar. Afegeix que trobem dificultats a l’hora d’assignar de manera planificada les funcions, i que 
no sigui l’entorn socioecono mic i sociopolí tic el que posi unes condicions a les quals ens anem adaptant.  
 

 F. Xavier Vila: suggereix afegir dos principis me s a aquells que s’han apuntat a la pone ncia. En primer 
lloc, proposa la ma xima aristote lica de tractar igual el que e s igual i tractar diferent el que e s diferent, 
que considera molt rellevant pel que fa a la polí tica lingu í stica universita ria. Vincula aquesta nocio  amb 
la idea que, entre les funcions u ltimes, no nome s hem de pensar en funcions estrictament lingu í stiques, 
sino  que tambe  hem de pensar en funcions econo miques. Si fem me s ma sters en angle s e s perque  volem 
optar a un mercat molt me s ampli que fara  possible que el nostre ma ster funcioni. Pero  quan es fa un 
ma ster pu blic en angle s perque  funcioni, entren en joc temes com la distribucio  dels costos: es pregunta 
fins a quin punt e s lo gic que els ma sters que opten a un mercat de tres mil milions de persones tinguin 
el mateix tractament que els ma sters que opten a un mercat de deu milions de persones. E s just que a un 
ma ster en catala  se li apliquin el mateixos criteris perque  funcioni que a un ma ster en angle s? Si 
s’exigeixen vint estudiants tant si el ma ster e s en catala  com si e s en castella  o en angle s, la institucio  
convida a fer-lo en angle s. Considera que aixo  trenca la ma xima aristote lica que esmentava a l’inici de la 
intervencio . Pensa que les institucions pu bliques s’haurien de plantejar un tractament diferenciat; per 
tenir me s ma sters en catala  hem de tenir uns requeriments diferents, me s baixos. Admet que e s difí cil 
posar-nos d’acord en la finalitat u ltima en cada moment dels ma sters, pero  creu que principis com aquest 
so n relativament fa cils d’acordar. Una accio  afirmativa com aquesta tambe  ens permet introduir una altra 
variable: darrere de la mobilitat hem de pensar tambe  amb criteris de justí cia social i redistribucio . Hi ha 
molts debats sobre quins so n els costos que ha d’assumir el conjunt de la societat pel que fa al sistema 
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universitari. Si ens ho mirem des de dins del sistema universitari tendim a pensar que voldrí em que els 
graus i els ma sters fossin gratuí ts, etc. Des de fora del sistema universitari, la societat es planteja per que  
ha de pagar els ma sters si al capdavall s’adrecen a una part molt petita de la poblacio , i per que  els han 
de pagar especí ficament a persones de paí sos on un ma ster costa el seu preu real (com Estats Units o el 
Regne Unit). Considera que cal fer aquestes reflexions, ja que en altres paí sos ho tenen molt clar: segons 
d’on vingui, l’estudiant no paga el cost real, sino  me s, perque  ha de finançar el cost dels locals. Admet que 
so n temes delicats, pero  reclama incorporar-los a les discussions, ja que les polí tiques lingu í stiques 
tambe  so n polí tiques socials.  
 

 Jordi Matas: pregunta si s’ha fet alguna ana lisi de la normativa en mate ria de polí tica lingu í stica, ja que 
e s important saber quina e s la normativa que regula la polí tica lingu í stica universita ria, que suposa 
heteroge nia. Tambe  considera important cone ixer que  regula aquesta normativa i el grau de compliment, 
ja que pensa que el grau de compliment de la normativa  en mate ria de polí tica lingu í stica a Catalunya e s 
baix. Considera que convindria veure si s’ha fet aquesta comparativa. Tambe  es pregunta si hi hauria 
d’haver un model de polí tica lingu í stica universita ria que abrace s totes les universitats, o si la polí tica 
lingu í stica s’ha de deixar en mans de l’equip rectoral de torn.  
 

 Avel·lí  Flors: respon que s’ha fet un petit recull en cadascun dels informes de la normativa que regula els 
usos en cada context, pero  no s’ha fet un buidatge general de tota la normativa que incideix en cada 
qu estio . Quant al compliment del seguiment d’aquestes mesures, depe n de la disponibilitat d’indicadors, 
i de moment manquen indicadors sobre aquestes qu estions, per exemple sobre els usos institucionals. 
El que han pogut observar so n resultats d’a mbits que no estan gaire regulats, com ara l’u s de les llengu es 
en la doce ncia. Indica que en aquests aspectes no hi ha un model unitari per a Catalunya. Sobre la 
necessitat d’un model de polí tica lingu í stica universita ria, assenyala que les intervencions anteriors 
deixen veure que probablement no hi ha un consens general en molts dels aspectes. Considera que el pla 
de polí tica lingu í stica de la Xarxa Vives e s un element a tenir en compte, amb el benente s que no te  força 
normativa, per tant considera que la funcio  de la jornada que s’esta  celebrant e s intentar establir alguns 
acords de mí nims en aquesta qu estio  i intentar consolidar alguns consensos.  
 

 Jordi de Bofarull: apunta que la pone ncia reflecteix que la polí tica lingu í stica universita ria esta  madurant 
perque  deixem enrere apel·lacions reto riques a la promocio  del catala  o la promocio  del multilingu isme 
com a discurs fa cil. Considera important el fet que es posi el focus en els indicadors i que hi hagi exemples 
d’e xit com el de la Universitat de Vale ncia, que demostra que amb una polí tica lingu í stica amb objectius 
clars, i a partir d’indicadors, es pot avançar. En relacio  als dubtes sobre la distribucio  funcional, pensa 
que e s difí cil arribar a un consens perque  hi ha molts interrogants, pero  que e s un enfocament que pot 
anar be  per centrar-nos en aquelles funcions que creiem que han de ser per al catala . Creu que tenim 
clares algunes funcions on es podria blindar el catala , com ara la doce ncia als graus o la part me s 
divulgativa de la recerca. Pel que fa al debat sobre l’estrate gia comuna, com que cada sistema universitari 
parteix d’un marc legal i d’una realitat sociolingu í stica, seria bo particularitzar l’estrate gia en cada 
sistema universitari, pero  aposta per adoptar un plantejament comu  com a mí nim a Catalunya; creu que 
e s necessari que la Generalitat intervingui en aquest proce s i permeti marcar un camí  comu  perque  tots 
puguem avançar.  
 

 Avel·lí  Flors: assenyala que en l’informe d’usos institucionals es va analitzar la normativa me s en detall i 
es va veure que hi ha objectius diferenciats per universitats. Es va apuntar la idea que la Carta europea 
de llengu es regionals i minorita ries podia ser un model per arribar a compromisos comuns pero  en graus 
d’acompliment diferents. Pel que fa a la publicacio , pensa que no entren en joc nome s polí tiques 
lingu í stiques d'incentivacio  del catala  sino  polí tiques me s generals d’avaluacio  de la recerca. Les 
publicacions divulgatives en catala  es penalitzen, ja que el temps invertit en aquesta publicacio  no es 
reconeix a la trajecto ria investigadora. Aquesta visio  de les polí tiques lingu í stiques me s a mplia que 
nome s la tria de llengua e s important per a tenir la imatge completa.  
 

 Xavier Quinquilla : considera fonamental fer un diagno stic rigoro s i exhaustiu d’on som, perque  nome s 
així  podrem definir cap a on volem i podem anar. Hi ha molt marge de millora en molts indicadors. Pensa 
que les dades obtingudes s’han de divulgar i generar debat per concretar objectius avaluables. S’ha de 
poder avaluar el compliment de la normativa vigent. Assenyala que els objectius compartits ens han de 
permetre definir lo giques compartides, que han de tenir a veure amb els equilibris entre les necessitats 
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formatives, la capacitacio  professional i la globalitzacio . Demana que no perdem de vista la importa ncia 
que te  el catala  a les universitats i a la recerca en un marc me s general, de societat i de paí s, i aquí  les 
polí tiques pu bliques han de modular i trobar aquests equilibris. Explica que des del Departament de 
Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya s’esta  treballant en un pla integral d’enfortiment del 
catala  a les universitats i la recerca, i el primer pas e s poder fer un bon diagno stic. Per tant, afirma que la 
feina feta sera  molt u til i sobre aquesta feina s’haura  de construir un me tode que permeti obtenir una 
imatge acurada que generi un debat permanent, que al seu torn ens permeti anar modulant aquests 
objectius de manera realista, pero  tambe  ambiciosa, ja que la llengua ho necessita.  
 

 Josep Bau: destaca el tema de la llengua de doce ncia declarada en relacio  a la llengua de doce ncia real. 
Creu que e s difí cil obtenir un diagno stic acurat i u til quan segueix existint la llibertat del professorat per 
decidir in situ la llengua en que  s’imparteix la doce ncia. Aquesta llibertat e s una arma de doble tall perque  
implica que transferim al docent la responsabilitat de prendre una decisio  en funcio  del context. 
Institucionalment podem decidir una polí tica lingu í stica de declarar les assignatures en llengua catalana, 
i per tant institucionalment ens posicionem a favor del catala , pero  al final traspassem al professorat la 
responsabilitat d’acabar de decidir la llengua. Pregunta si seria me s desitjable, en situacions en que  el 
PDI te  dificultats per impartir en llengua catalana o hi ha titulacions que per estructura lingu í stica e s me s 
coherent vehicular en una altra llengua, declarar la llengua real, o optar per declarar la llengua catalana 
perque  e s la intencio , tot i que no s’ajusti a la fotografia real.  
 

 Avel·lí  Flors: en resposta a la intervencio  anterior, considera que seria me s coherent declarar els usos 
lingu í stics reals. Afegeix que el professor te  llibertat per a decidir pero  amb anterioritat a l’inici del curs, 
i no pas in situ. Els principis de transpare ncia i seguretat lingu í stica funcionen força be  i so n una bona 
base per a reclamar drets lingu í stics. Existeix la qu estio  de la validacio  de les dades declarades, perque  
hi ha molta visibilitat media tica dels casos de desviacio . Pero  assenyala que sobre el volum d’assignatures 
que s’imparteixen a les universitats, en realitat les queixes so n força anecdo tiques. Pensa que e s 
important discutir com es podrien fer actuacions de verificacio . I en la qu estio  de la llengua de la 
doce ncia, considera que en el cas de Catalunya s’ha de pensar fins a quin punt conve  institucionalment 
que s’obri la discussio  de quins percentatges han de tenir les diferents llengu es en la doce ncia, ja que els 
percentatges de llengu es vehiculars poden ser una arma enverinada; potser des de la nostra perspectiva 
el catala  ha d’ocupar una posicio  molt preeminent en els graus, pero  aquesta opinio  no te  per que  ser la 
general de la societat. En un marc en que , tot i la llibertat de tria del docent, tenim uns percentatges d’u s 
del catala  força predominant, potser e s me s ha bil fer actuacions puntuals per a que el catala  tingui una 
prese ncia adequada en els espais que considerem.  
 

 Xavier Quinquilla : creu que en les dades de la llengua de la doce ncia tenim molt marge de millora. Les 
dades me s precises so n les d’hores de doce ncia, i encara serien me s precises si tingue ssim en compte 
aspectes com el material docent que s’utilitza. Sobre el compliment de la llengua docent, de vegades hi 
ha confusio  sobre el concepte de llibertat de ca tedra, que no esta  vinculat a un compromí s que adquireix 
la universitat quan es determina una llengua docent en el pla d’estudis. Aquest compromí s e s vinculant i 
s’adquireix vers l’alumne. Quan es determina que una assignatura e s en una llengua, aquella e s la llengua 
que s’ha d’utilitzar. Assenyala que estan activant mecanismes per garantir els drets lingu í stics 
d’estudiants i professorat. 
 

 F. Xavier Vila: afegeix que, així  com des del Departament d’Universitats es posa l’accent en la seguretat 
lingu í stica, aquest concepte ha de transcendir el marc universitari. Pensa que la llengua pro pia del paí s 
no pot estar sotmesa a un re gim d’oficialitat condicionada. Si vas a una visita a un museu, o a un acte, i 
s’ha avisat que sera  en catala , no pot ser que algu  aixequi el dit i es canvií  la llengua. No pot ser que el 
paí s sempre tingui el catala  en llibertat condicional. Apunta que des de la Secretaria de Polí tica 
Lingu í stica intentaran aplicar aquest principi a tots els contextos possibles.  
 

 Mireia Trenchs: comenta que a les universitats ja s’esta  fent polí tica universita ria en relacio  a quina ha 
de ser la llengua de la doce ncia. Explica que a la Universitat Pompeu Fabra ha crescut molt la doce ncia 
en llengua anglesa, i aixo  no s’ha deixat en mans del professorat sino  que es deu a una planificacio  que 
s’ha introduí t als plans d’estudis. De la mateixa manera que moltes universitats han fet aixo  en relacio  a 
la llengua anglesa, considera que es pot fer en llengua catalana. Indica que a la Universitat Pompeu Fabra 
hi ha deganats que s’han proposat que en un trimestre determinat com a mí nim una de les assignatures 
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s’ha d’impartir en catala , garantint així  que en la formacio  de l’alumne sempre hi hagi un mí nim de 
doce ncia en catala . Afegeix que e s una qu estio  condicionada pels a mbits disciplinaris i proposa estudiar 
les difere ncies d’usos lingu í stics entre a mbits, per poder dissenyar accions diferenciades.  
 

 Josep Bau: considera que cal reforçar el missatge d’oferir al professorat la seguretat que la responsabilitat 
en el moment de donar la classe no e s seva. Creu que si un estudiant te  dificultats per seguir una classe 
en catala , se li ha d’oferir suport, pero  la classe ha de continuar en catala . Assenyala que a la Universitat 
de Vic-UCC quan un estudiant es matricula d’un grup d’assignatures en una llengua, aquest acord e s 
gairebe  contractual. Pero  el professorat es pot sentir desprotegit quan un estudiant demana un canvi de 
llengua. Si a nivell de sistema el missatge de respectar la llengua de l’assignatura e s molt clar, el 
professorat no tindra  dubtes i l’estudiant entendra  millor la decisio . En aquest sentit considera que cal 
reforçar la informacio , tant a l’estudiant com al PDI.  

 

TAULA RODONA 1. POLÍTICA LINGÜÍSTICA I POLÍTICA ACADÈMICA, UN DIÀLEG NECESSARI 

Miquel Nicolau i Vila, rector de la Universitat d’Andorra. 

Pilar Safont Jordà, vicerectora de Promocio  Lingu í stica i Igualtat de la Universitat Jaume I (UJI). 

Imma Ribas Vila, vicerectora de Qualitat i Polí tica Lingu í stica de la Universitat Polite cnica de Catalunya (UPC). 

Francisco José Torres Alfosea, vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengu es de la Universitat d’Alacant (UA). 

Francesc Xavier Vila i Moreno, secretari general de Polí tica Lingu í stica de la Generalitat de Catalunya.  

Modera: Isabel Vázquez Navarro, vicerectora d’Estudis i Polí tica Lingu í stica de la UV. 

Miquel Nicolau: reivindica la difere ncia d’Andorra respecte de la resta d’universitats de la Xarxa Vives i el cara cter 
internacional d’aquesta regio  universita ria. Conceptes com ara l’obligatorietat del castella  o la cooficialitat no so n 
rellevants a Andorra. Tampoc hi ha graus, ni ma sters oficials i propis, i tot plegat fa que a Andorra la situacio  sigui 
diferent de la resta d’universitats de l’espai Vives. Tenen una u nica llengua oficial i cap institucio  hostil a la llengua, 
l’angle s e s l’L2, per tant, e s l’altra llengua de treball, localment tot es fa en catala  i en l’a mbit internacional es fa 
en angle s. Tot es comunica en catala  llevat del cas de la internacionalitzacio , no per hostilitat sino  per raons 
geogra fiques i sociolingu í stiques. El castella  el coneix tothom i, en consequ e ncia, es va decidir de prendre l'angle s 
com a llengua de treball. Hi tenen 3 sistemes educatius que condicionen lingu í sticament els parlants i afecten l’u s 
social, el catala  com a llengua materna n’e s un 43-44%. La universitat e s la continuacio  del sistema i han decidit 
que l’angle s sigui llengua de treball. En primer lloc, per la internacionalitzacio , en segon lloc, per ser la llengua de 
treball i, en tercer lloc, per la defensa del multilingu isme. Fan una defensa del catala  per a les persones 
nouvingudes, fan servir l’angle s com a llengua de treball i promouen el multilingu isme en general. S’introdueix 
l’angle s a tots els ba txelors (3 anys) amb la idea d’acollir estudiants de mobilitat. El primer curs, amb seguretat 
lingu í stica, aprenen el catala , el segon curs ja l’han de parlar. Doctorat i recerca limitat al catala  i angle s des de fa 
12 anys; el 75% de les tesis es redacten en catala , el 23% en angle s i el 12% en castella . Es fa un test inicial de 
coneixement d’angle s i un test final, s’ofereixen classes de france s i angle s a me s d’altres llengu es. 

Pilar Safont: parla de planificacio  a l’espai Vives i planteja dos reptes que poden ser comuns a totes les 
universitats. E s fonamental comptar amb un diagno stic previ sobre la situacio , dur a terme un estudi de les 
actituds lingu í stiques, no u nicament quantitatiu, sino  comptant amb l'aspecte qualitatiu, longitudinal, que tingui 
en compte el constructe de les actituds lingu í stiques; pero  no nome s incorporant el component cognitiu sino  el 
conductual, el que es fa en llengua, i tambe  el component emocional i afectiu. Aquí  podrí em tenir un bon 
diagno stic per garantir la subsidiarietat de l‘u s del catala  en les nostres universitats. Quant als dos reptes comuns, 
el primer e s l’u s del catala  en la recerca, tot tenint l’angle s com a llengua franca; en alguns a mbits podem trobar 
revistes que publiquen en catala ; la Xarxa Vives podria impulsar i animar els joves per publicar i promoure 
aquestes publicacions. Pel que fa a la doce ncia hi ha un aspecte, l’u s institucional no docent, del qual tenim un 
informe de la Xarxa on es tracta l’impacte en usos no docents, que so n molt importants per les seves 
repercussions. S’aposta pel multilingu isme i es recomana compromí s d’un cert grau d’u s del catala ; caldria ara 
una ana lisi sobre els í tems me s detallats, la comunicacio  interna i externa i que s’hi inclogui l’u s oral i escrit, e s a 
dir, l'u s real. Aquesta ana lisi mesuraria el grau de cohere ncia de les institucions, la coberta i l’oberta, el que es diu 
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i el que realment passa. Caldria conve ncer el PDI i el PAS, pero  si els vicerectors i vicerectores no parlen catala  en 
pu blic sera  molt difí cil fer-ho. Alhora es podrien preveure resultats distints i podrí em identificar indicadors 
comuns que ens ajudarien a mesurar el component conductual de les llengu es dins les universitats, perque , si la 
universitat no parla, els egressats no ho faran, ni els membres de la comunitat universita ria, i no arribarem ni a 
la subsidiarietat ni a l’u s social.  

Imma Ribas: contesta a la pregunta ‘per que  e s necessari el dia leg?’ Totes les universitats fan polí tica i decideixen 
el grau d’u s de les llengu es a les titulacions. La Generalitat de Catalunya marca les directrius, l'assoliment del 80% 
als graus i el 10% d’angle s; als ma sters el percentatge e s del 75% per a catala  i del 25% per a l’angle s. Aixo  seria 
polí tica macro. Si anem als centres, com es traslladen aquestes directrius? Perque  hi ha titulacions petites, amb 1 
sol grup, on no es pot garantir itinerari en catala . En titulacions me s nombroses, s’impulsa aquest itinerari, amb 
desdoblament de grups. Es necessita que el professorat i l’estudiantat tinguin compete ncia lingu í stica i en aquest 
punt la universitat s’ha relaxat i ara no demana l'acreditacio  perque  el professorat prove  normalment del sistema 
catala  i pot haver-hi contractacions que no acompleixen el requeriment. Es permet 2 anys per garantir 
l’aprenentatge del catala  i es preparen cursos per assolir el nivell C requerit. En angle s no es permetria un 
professorat sense la compete ncia. Si l’estudiantat ha de triar un itinerari, ha de tenir-ne garantida la llengua 
d’imparticio  (seguretat lingu í stica). Per aixo  s’ha proposat un protocol amb drets i deures i una bu stia de queixes. 
Es promoura  el missatge de seguretat i transpare ncia. L’estudiantat de mobilitat tambe  ha de tenir-ho clar. Per a 
l’acollida d’estudiantat de mobilitat es programen cursos per a introduir-los en la realitat del paí s i tambe  s’esta  
treballant per una projeccio  me s internacional. 

Francisco Jose  Torres: a les terres del sud la imatge e s molt diferent. El repte de la polí tica lingu í stica e s la mateixa 
realitat sociolingu í stica. Al formulari que emplenen els estudiants se’ls pregunta el nivell de coneixement i el 75% 
contesta que ente n el valencia . La segona pregunta e s si volen fer classe en valencia  i la imatge e s la contra ria, 
nome s el 10%-12% voldria rebre classes en valencia . La rao  e s la seguretat i la informacio . No han sigut capaços 
de traslladar que el fet de rebre classes en valencia  no els obliga a fer-ho perfectament. Aleshores, que  estan fent? 
Una polí tica constructiva, pedago gica, de formacio , amb recursos en xarxa, autoaprenentatge, publicacio  de 
manuals de diferents nivells, des de l’A1 al C2, grups de conversa, voluntariat lingu í stic, trobades, fires, concerts… 
Traslladar que el valencia  e s una llengua que es pot utilitzar de forma natural encara que no es tingui la seguretat 
per parlar. Estan treballant una nova edicio  del pla PIVAL, que e s un sistema d’incentius per al professorat, no sols 
per a desca rrega docent i remuneracio  econo mica per a millorar el valencia  a les aules. Estan intentant tenir un 
u nic itinerari en valencia , l’oferta e s creixent. S’ha fet un estudi i s’han plantejat opcions segons les titulacions. 
L’ordenacio  acade mica vol mantenir el finançament segons la llengua i es mantindria un grup de castella  amb 25 
alumnes, que baixaria a 10 estudiants en valencia  o angle s. Un entorn de llengua minorita ria i minoritzada ho 
exigeix. El campus e s un lloc de trobada amb prese ncia internacional, el repte e s donar a cone ixer que vivim una 
realitat plurilingu e.  

Francesc Xavier Vila: parlem de gestio  d’institucions complexes i crucials per al funcionament del paí s, com ara 
les universitats. Cal escoltar i atendre les pressions de l'alumnat i la resta d’o rgans perque  estan lligades a la 
supervive ncia del que s’esta  treballant. Hi ha prioritats diferents segons les universitats. La prioritat de 
l’administracio  e s vetllar pel be  comu  sense distincions; en un sistema liberal hi trobem institucions de diferent 
nivell i administracions diferents. No sempre la polí tica lingu í stica s’executa com esta  dissenyada i per aixo  e s 
complex. Centra la intervencio  en dues orientacions, la primera la internacionalitzacio , el coneixement ha de 
projectar-se me s enlla ; i l’orientacio  local, perque  les universitats so n finançades per una societat que vol 
objectius va lids. Les polí tiques segueixen evolucions diferents segons les orientacions de que  es tracte pero  la 
visio  ha de ser global. Es pot donar una paradoxa que el sistema pu blic ha de tenir present, perque  no podem ser 
exportadors de cervells: fa anys es va decidir que les universitats haurien d’exigir un B2 en llengua estrangera. Es 
podia doncs donar el cas d’una persona estrangera que obtingue s un tí tol sense parlar catala  i obtenir un B2 
d’angle s. No s’ha de deixar de pensar en la dimensio  internacional, pero  tampoc cal deixar de veure el fet local. El 
repertori lingu í stic que ha de tenir el nostre estudiantat depe n de les institucions, dels paí sos, i les persones han 
de poder competir internacionalment i servir a la comunitat que els esta  formant. Per tant, cal promoure 
l’orientacio  de l’estudiantat cap a la internacionalitzacio  sense oblidar el marc de la societat on hauran de 
treballar. 
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Debat sobre la taula rodona: 

 Francesc Xavier Vila felicita la UA pel programa del PIVAL. 
 

 Miquel Nicolau indica que a Andorra la internacionalitzacio  es veu com a oportunitat per atraure talent. 
 

 Pilar Safont parla de la iniciativa de l’UJI per a la negociacio  dels cre dits en les titulacions per obrir nous 
graus, ja que s’oferiran sempre que el grup sigui en catala . 

(Com que no hi ha me s temps, es donen les intervencions per finalitzades). 

 

TAULA RODONA 2. LA REGULACIÓ DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA I ELS VASOS 
COMUNICANTS AMB LES REGULACIONS REGIONALS I ESTATALS 

Vicenta Tasa Fuster, directora de la ca tedra de Drets Lingu í stics de la Universitat de Vale ncia 

Jordi Matas Dalmases, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicacio  i Polí tica Lingu í stica de la Universitat 
de Barcelona 

Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Polí tica Lingu í stica de la Universitat de Vale ncia 

Rosa Calafat Vila, coordinadora de Polí tica Lingu í stica de la Universitat de les Illes Balears.  

Modera: Laura Roman Martín, secreta ria general de la URV. 

Vicenta Tasa: se centra en el concepte de seguretat lingu í stica. Assenyala que se sol posar el focus en la seguretat 
lingu í stica de l’alumnat. Aquesta seguretat passa perque  professorat i alumnat sa piguen quina ha de ser la llengua 
de l’assignatura. Els estudiants internacionals tambe  han de saber en quina llengua s’impartira  l’assignatura. Pero  
considera que encara e s me s important la seguretat lingu í stica del professorat, ja que a la Universitat de Vale ncia 
s’ha vist que la seguretat lingu í stica ha fet cre ixer la quantitat d’assignatures en valencia . Considera que e s el 
govern de la universitat qui ha de garantir la seguretat lingu í stica i la doce ncia en valencia , ja que la polí tica 
lingu í stica va de dalt cap avall.  

Pel que fa a la llengua de la doce ncia, considera que la doce ncia s’ha de basar en el multilingu isme autocentrat. 
Així , la llengua de la doce ncia ha de ser el valencia  com a mí nim en un 50%. Sense oblidar-nos del castella  com a 
llengua cooficial i de l’angle s com a llengua franca. Considera tambe  que el PDI no te  dret a triar la llengua, ja que 
la llengua e s una qu estio  que correspon a l’autonomia universita ria, a trave s dels serveis de polí tica lingu í stica i 
els vicerectorats. La llibertat de ca tedra en cap cas cobreix la tria de llengua.  

Per altra banda incideix en l’alumnat com a usuari del servei pu blic. L’alumnat te  drets lingu í stics, pero  si tenim 
uns graus en unes llengu es que nosaltres hem decidit, l’alumnat pot decidir matricular-se a la nostra universitat 
o anar a una altra amb un altre plantejament lingu í stic. Pero  en aquest cas no estem atemptant contra els seus 
drets lingu í stics. Quan atemptem contra els drets lingu í stics de l’alumnat e s quan diem que impartirem una 
assignatura en una llengua i despre s la realitat no e s aquesta.  

D’altra banda, es planteja si l’exposicio  a una llengua e s suficient. Si els estudiants reben la classe en valencia  i 
despre s fan els exa mens en castella , no n’hi ha prou. Considera necessari implementar assignatures de 
sensibilitzacio , sobre actituds lingu í stiques i cultura.  

Jordi Matas: pel que fa a la llengua de la doce ncia, constata l’heterogeneí tat de les universitats de la Xarxa Vives. 
En el cas de Catalunya, un article de l’Estatut d’Autonomia diu que els estudiants tenen dret a rebre la doce ncia 
universita ria en catala , pero  considera que les autoritats polí tiques haurien d’aclarir que  significa aixo , ja que s’ha 
d’evitar que cada universitat en faci la seva pro pia interpretacio . Es pregunta: que els estudiants tinguin dret a 
rebre la doce ncia universita ria en catala  vol dir que tenen dret a rebre tota la doce ncia í ntegrament en catala , o 
be  un percentatge determinat? D’altra banda, explica que els rectors de les universitats pu bliques catalanes han 
acordat que tots els graus s’han de poder fer í ntegrament en catala , i tambe  que el percentatge mí nim de doce ncia 
en llengua catalana en graus i en ma sters ha de ser del 80%. Convida a reflexionar sobre aquesta qu estio .  
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Quant a la llengua de recerca, constata que hi ha un de ficit de la llengua catalana en l’a mbit de la recerca i 
considera que les universitats som responsables d’aquest de ficit. Apel·la les autoritats perque  contribueixin al 
foment de la recerca en llengua catalana.  

Sobre els requisits lingu í stics, denuncia que no hi ha cap universitat catalana que compleixi la normativa de 
l’acreditacio  lingu í stica del professorat, i reclama que es dugui a terme aquesta acreditacio . Considera que les 
universitats haurien de tenir ambiciosos plans d’acollida per als estudiants internacionals, amb l’objectiu que els 
estudiants puguin acreditar compete ncia passiva en llengua catalana. Coincideix amb Vicenta Tasa que la tria de 
llengua de la doce ncia no te  res a veure amb la llibertat de ca tedra. La llengua de la doce ncia ha de seguir unes 
indicacions i una planificacio . Considera que en cas de conflicte d’interessos, el dret de l’estudiant a rebre la 
doce ncia en catala  preval sobre el dret del professorat a triar la llengua.  

Rafael Castello : assenyala que el nostre e s un sistema universitari fragmentat i heterogeni. Per aixo  hem de pensar 
com a conjunt, pensar quines so n les funcions socials que volem cobrir. Considera que de vegades pensem molt 
en les funcions socials de la llengua i pensem poc en les funcions lingu í stiques de la societat. Les polí tiques 
lingu í stiques s’han de poder incardinar en la resta de polí tiques. Una polí tica territorial o econo mica pot 
destrossar una polí tica lingu í stica. Reclama que des de les universitats siguem me s conscients d’aixo . Explica que 
deu anys enrere la Universitat de Vale ncia va aprovar un pla d’increment del valencia  en la doce ncia, centrat en 
els graus. Aquest pla es basa en la idea de multilingu isme autocentrat. Una universitat multilingu e e s aquella que 
forma de manera multilingu e els seus estudiants, i no que tingui monolingu ismes un al costat de l’altre. Volem 
estudiants que siguin capaços de rebre doce ncia en catala , castella  i angle s, o qualsevol altra llengua, de manera 
que els estudis s’han d’organitzar de manera multilingu e. Per fer aixo  partim de la base d’una societat bilingu e. 
Defensa que a la universitat no te  cabuda el monolingu isme en castella , ni en cap altra llengua. Assenyala que a la 
Universitat de Vale ncia e s el consell de govern qui decideix l’oferta docent, i aixo  inclou les llengu es. Afegeix que 
la polí tica lingu í stica ha de tenir objectius fixats a mitja  i a llarg termini, amb periodificacio  i amb la consecucio  
d’aquests objectius amb indicadors.  

Rosa Calafat: apunta dos enunciats per al debat: en primer lloc, considera que caldria redissenyar el llenguatge 
de la polí tica lingu í stica universita ria en l’a mbit catalanoparlant. Aixo  implicaria centrar-nos en allo  que ens uneix 
me s que no pas en la diversitat de contextos de les universitats de l’espai Vives. I allo  que tenim en comu  e s el 
catala . Per tant pensa que convindria crear un llenguatge en positiu centrant-nos en allo  que ens homogeneí tza. 
Per altra banda, considera que a banda de parlar dels drets lingu í stics, tambe  hem de pensar en els deures. Com 
ara el deure de la institucio  universita ria que diu que el catala  e s la llengua pro pia. Es pregunta: com fem complir 
aquest deure? 

Pel que fa a la pregunta “quina ha de ser la llengua de la cie ncia i la llengua de la doce ncia?”, creu que nome s ens 
fem aquesta pregunta atesa la situacio  de minoritzacio  de la llengua catalana, ja que altres llengu es no tenen la 
necessitat de plantejar-se aquesta qu estio . En aquesta pregunta la llengua en conflicte no e s nome s l’angle s, sino  
el castella , que e s una llengua que tambe  e s internacional i e s present en l’a mbit de la recerca. Finalment, pensa 
que les universitats, com a motors generadors d’idees i ideologies, haurien de treballar intensament les actituds 
lingu í stiques.  

 

Debat sobre la taula rodona: 

 He ctor Ca mara: considera que la sensibilitzacio  i les actituds lingu í stiques so n aspectes molt importants, 
sobretot per lluitar contra contextos desfavorables, ja que la polí tica lingu í stica universita ria esta  
fortament influenciada per la polí tica lingu í stica territorial. Reflexiona que l’u nica manera que tenim 
perque  l’alumnat adquireixi un bon nivell en valencia  i que els graus vagin sumant assignatures en 
valencia  e s que la gent pensi que el valencia  tambe  e s la seva llengua.  
 

 Rafael Castello : reitera que la polí tica lingu í stica universita ria no esta  nome s condicionada per les 
polí tiques lingu í stiques, sino  per tot un entramat de polí tiques, com ara la de la funcio  pu blica, o 
l’econo mica. Pero  les universitats no poden ser responsables de tot. Sí  que hem de millorar les nostres 
actituds lingu í stiques, pero  hi ha un sistema educatiu preuniversitari, un sistema de mitjans de 
comunicacio , etc., que confereixen me s o menys valor a la llengua. Per altra banda considera que no e s 
necessari que tots tinguem el valencia  com a llengua pro pia, pero  sí  com a llengua d’u s.  
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 Vicenta Tasa: coincideix que les actituds lingu í stiques s’han de treballar des de la universitat ja que, per 

exemple al Paí s Valencia , la llei de la funcio  pu blica no te  cap requisit de catala , i aleshores un futur 
professional de la funcio  pu blica nome s pot tenir la motivacio  de la milita ncia o les actituds per fer servir 
el catala . Hem de tendir a que l’u s de la llengua catalana sigui necessari, tot modificant tambe  les lo giques 
de mercat, per aixo  considera que totes les administracions han d’anar a una, i que a les universitats 
tenim la responsabilitat de treballar les actituds lingu í stiques perque  tambe  exercim de pont cap al 
mercat laboral.  
 

 Marta de Blas: assenyala que el ponent Jordi Matas ha afirmat que en cas de conflicte entre el dret 
individual del professorat a triar la llengua oficial i el dret de l’estudiantat a rebre l’ensenyament en catala  
preval el dret de l’estudiantat. Pregunta: davant d’un jutge, aixo  es guanyaria? 
 

 Mireia Trenchs: reflexiona sobre el professorat. Pel que fa a les regulacions estatals, una part del 
professorat so n funcionaris que han passat oposicions a l’estat espanyol, on no hi ha cap requisit respecte 
al catala . A Catalunya tambe  hi ha la via laboral per entrar a la universitat, on sí  que hi ha algun requisit. 
La normativa diu que qualsevol professor que hagi guanyat una plaça a la universitat en dos anys haura  
d’acreditar coneixement del catala . Hi ha professorat espanyol i internacional amb actituds positives vers 
el catala , pero  es pregunta fins a quin punt el professorat no catalanoparlant pot dominar en dos anys 
una llengua que en molts casos e s molt diferent per fer-la servir en un nivell acade mic apropiat. Demana 
que ens plantegem si hi ha professorat que esta  sent un mal model lingu í stic en catala .  
 

 Violeta Tena: pregunta als ponents si consideren que l’obstacle me s gran perque  el catala  avanci a la 
universitat e s l’alumnat o el professorat, i quines so n les actituds dels diversos departaments de les 
universitats envers els plans lingu í stics. Pregunta tambe  si a banda de la Universitat de Vale ncia la resta 
d’universitats tambe  tenen plans d’increment d’u s del catala  com a llengua de la doce ncia. Finalment 
pregunta quin e s l’estatus del catala  a cada universitat de la Xarxa Vives.  
 

 Esteve Valls: planteja que, tot i que es complí s l’acreditacio  de coneixement de la llengua catalana del 
professorat, s’esta  creant una bossa de PDI que no e s competent en catala , perque  en universitats amb 
un alt percentatge d’alumnat estranger tambe  hi ha un percentatge de professorat estranger molt alt. El 
decret 128/2010 te  dos supo sits que en permeten l’exempcio : un e s que es dediquin í ntegrament a la 
recerca i l’altre e s que es dediquin í ntegrament a la doce ncia en terceres llengu es. Així , considera que 
caldria una actualitzacio  d’aquesta normativa, tant pel que fa a l’incompliment com pel que fa al 
compliment escrupolo s, que igualment genera un de ficit de coneixement del catala , que al seu torn 
repercuteix en tots els a mbits de la comunicacio  universita ria.  
 

 Rosa Calafat: sobre el problema de compete ncia en catala  del professorat estranger, reflexiona que 
tampoc podem garantir que el professorat catalanoparlant tingui una bona qualitat lingu í stica. Considera 
que la qualitat lingu í stica s’hauria de treballar me s a l’educacio  preuniversita ria. Demana que ens 
plantegem si la universitat vol ser prescriptora d’usos lingu í stics.  
 

 Jordi Matas: sobre si en un judici ens donarien la rao  en cas de conflicte de drets entre el professorat i 
l’alumnat, considera que, com sempre passa, depe n del jutge. Pero  aplicant criteris jurí dics s’hauria de 
donar la rao  a l’alumnat, com a usuari d’un servei pu blic. No obstant aixo , reitera que el criteri de la 
llengua de la doce ncia e s de cada universitat, pero  me s enlla  d’aixo  hi hauria d’haver un criteri a nivell de 
sistema universitari. Pel que fa a l’acreditacio  lingu í stica, recalca que a Catalunya la normativa e s clara: 
el catala  e s un requisit en el proce s de seleccio  del professorat. L’acreditacio  diferida de dos anys e s una 
excepcio  de la normativa, pero  que s’ha convertit en la norma. Considera que l’acreditacio  diferida no 
respecta els drets lingu í stics dels estudiants. I assenyala que els funcionaris de l’estat espanyol tambe  
han d’acreditar el nivell C1 de llengua catalana. Pensa que e s possible que el professorat estranger pugui 
acreditar el nivell requerit de llengua catalana abans de concursar, pero  alhora adverteix que aixo  implica 
una feina ingent per part dels serveis lingu í stics.  

 Rafael Castello : sobre la qu estio  de la cobertura institucional que ha de tenir el professorat per no canviar 
de llengua quan li ho demanen, hi interve  tant l’actitud lingu í stica del professorat com la pro pia 
normativa. Pero  reitera que el professorat no ha de poder triar la llengua, ja que aquesta llengua forma 
part del paquet formatiu que s’ofereix a l’estudiant. Apunta que a la Universitat de Vale ncia hi ha un 
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requisit de catala  de C1 per a tothom que vulgui un contracte indefinit. Respecte als funcionaris, 
assenyala que a la Universitat de Vale ncia hi ha un filtre per al proce s de promocio : per a passar de 
contractat doctor a funcionari cal tenir un C1. Remarca que el coneixement del catala  s’ha de demanar a 
priori, ja que de manera diferida no funciona.  
 

 F. Xavier Vila: precisa que el nivell C1 e s l’equivalent al que obte  un estudiant que fa l’ensenyament 
obligatori en catala , així  que no e s un nivell impossible d’aconseguir. Assenyala que estem requerint 
menys a les persones que volen fer doce ncia a l’ensenyament universitari que a les persones que volen 
fer doce ncia a l’ensenyament secundari. Pero  hi ha departaments que funcionen en terceres llengu es i 
aleshores el professor estranger no te  incentius. E s important que els departaments se sumin a la tasca 
d’acollir lingu í sticament. 

 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’INDICADORS DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA DE LA 
XARXA VIVES 

Jordi de Bofarull Bertran, responsable de l’a rea de llengua de la Universitat Rovira i Virgili i secretari de la 
Comissio  de Llengua de la Xarxa Vives. 

Esteve Valls Alecha, subdirector de Lingu í stica aplicada de la Universitat Internacional de Catalunya. 

Avel·lí Flors-Mas, professor dels departaments de Filologia Catalana i Lingu í stica General i del CUSC (Universitat 
de Barcelona). 

Avel·lí  Flors:  

 Comença indicant que l’objectiu d’aquesta presentacio  e s poder discutir l’encert de la proposta que es 
formula, que e s el resultat de l’elaboracio  dels informes presentats el dia anterior i respon a la necessitat 
de disposar d’indicadors que ens permetin planificar les polí tiques lingu í stiques a les universitats.  

 Introdueix la qu estio  tot situant la nocio  d’indicador dins de l’avaluacio  de les polí tiques lingu í stiques, 
mitjançant l’exposicio  del cicle de les polí tiques lingu í stiques: en primer lloc se selecciona i es defineix el 
problema; tot seguit es defineixen unes lí nies d’actuacio , que a continuacio  es posen en pra ctica, i al final 
del proce s s’avaluen. Si aquestes polí tiques lingu í stiques han funcionat es do na per finalitzada aquesta 
lí nia d’actuacio . Si no han funcionat, s’han de definir noves lí nies d’actuacio  i tornar a començar el cicle. 
Adverteix que si no fem avaluacio  de les polí tiques lingu í stiques anem a cegues, i per aixo  necessitem 
dades i indicadors sobre la polí tica lingu í stica. La millor manera de treballar en aquesta qu estio  e s 
disposar d’un sistema complet i coherent d’indicadors.  

 Entrant ja en la proposta elaborada, explica que es proposen deu indicadors dividits en quatre a mbits 
principals: els usos institucionals, usos en la doce ncia, usos en la recerca i finalment alguns indicadors 
de caire general. Afegeix que s’han establert dos graus de prioritat diferents per als indicadors: 
necessaris i opcionals.  
 

○ Indicadors d’usos lingüístics institucionals: assenyala que en aquest a mbit encara no s’han recollit 
dades de manera sistema tica, i es proposa treballar a partir de dades observades.  

 Usos orals: es proposa observar la llengua d’atencio  al pu blic en els actes d’obertura del 
curs acade mic i en les sessions de benvinguda als estudiants de nou acce s.  

 Usos escrits: es proposa observar la retolacio , la llengua dels sistemes operatius dels 
ordinadors destinats a l’estudiantat, la llengua d’acce s al lloc web institucional, les 
respostes al formulari de contacte, els documents de convocato ries als claustres, els 
procediments administratius de gestio  acade mica, els correus electro nics del rectorat a 
la comunitat universita ria, els correus electro nics d’un deganat als estudiants, usos en 
xarxes socials i publicitat de captacio  d’estudiants.  

En resum, la proposta se centra en les tries lingu í stiques que fan diferents actors en contextos 
especí fics. Si limitem les observacions a unes dades equiparables podrem arribar a construir un 
indicador sinte tic de quin e s l’u s que es fa del catala  en els usos institucionals a les universitats. 
Destaca que aquests aspectes tambe  han de servir per avaluar fins a quin punt es compleix la 
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normativa. Admet que el procediment d’obtencio  d’aquests indicadors e s costo s, així  que s’ha 
intentat matisar el cost d’aquest procediment per als serveis lingu í stics, identificant alguns 
indicadors l’obtencio  dels quals es podria externalitzar. Finalment es proposa obtenir aquests 
indicadors amb una periodicitat de quatre o cinc anys.  

Esteve Valls:  

 Indicadors d’usos lingüístics en la docència: comença per assenyalar que convindria recollir 
aquests indicadors anualment.  

○ Llengua docent de graus i ma sters oficials. Aquest indicador es considera necessari. La 
mesura que es proposa e s la d’hores o cre dits de teoria en cada llengua.  

○ Completesa de les dades. Aquest indicador es vincula amb el principi de transpare ncia. 
Per mesurar aquest indicador es proposa observar quin percentatge de dades s’informa 
en el moment de la matrí cula i si comptem amb algun mecanisme de seguiment de les 
dades informades fins al moment de l’inici de la doce ncia.  

○ Fiabilitat de les dades. Aquest indicador s’associa a la seguretat lingu í stica. Per mesurar 
aquest indicador es proposen dos mecanismes: observar de manera directa i perio dica 
un centre de cadascuna de les universitats (aquesta periodicitat podria ser de quatre o 
cinc anys) i observar quins mecanismes de seguiment de les incide ncies i queixes 
lingu í stiques tenen les universitats. Com a u ltim indicador es proposa observar la 
llengua dels TFG i dels TFM, tot recollint aquesta dada en un fitxer estandarditzat.  

Jordi de Bofarull:  

 Indicadors d’usos lingüístics en la recerca: es proposen tres indicadors:  
○ Llengua de les tesis doctorals. Es proposa millorar l’indicador tot incorporant l’opcio  de 

tesis en me s d’una llengua, ja que aquesta modalitat de tesi esta  creixent.  
○ Llengua de publicacions i comunicacions de recerca (llibres, revistes i congressos). Com 

que e s una dada relativament costosa d’obtenir i en general fins ara no s’ha recollit, es 
proposa la idea d’afegir una casella per a la llengua en les aplicacions de gestio  de la 
recerca.  

○ Llengua de les publicacions de les editorials universita ries. Assenyala que aquest 
indicador s’ha inclo s perque  e s fa cil de recollir. En el cas dels llibres, la Xarxa Vives ja 
recull aquesta dada des de fa anys, i en el cas de les revistes e s fa cil fer la recollida a 
trave s dels í ndexs.  

 Indicadors generals: indica que no so n indicadors d’u s ja que no fotografien un u s lingu í stic, sino  
que els podrí em anomenar indicadors “facilitadors d’u s”. En aquest a mbit es proposen dos 
indicadors:  

○ Estructures de polí tica lingu í stica. Aquest indicador comprendria els o rgans de polí tica 
lingu í stica, els plans de polí tica lingu í stica o elements equiparables, i els canals o 
protocols per a les queixes lingu í stiques.  

○ Compete ncia lingu í stica del personal universitari. En aquest cas es proposa observar el 
percentatge de PDI i PAS que te  l’acreditacio  lingu í stica requerida per exercir la seva 
feina i d’altra banda el percentatge de places de la relacio  de llocs de treball del PDI i del 
PAS amb perfil lingu í stic.  

 
Per finalitzar s’apunten dues reflexions:  

○ En primer lloc s’insisteix en la necessitat de cone ixer els usos lingu í stics reals, mitjançant 
indicadors fiables i perio dics. Aquest element e s imprescindible per fer una polí tica lingu í stica 
adequada.  

○ En segon lloc es planteja de quina manera s’ha d’engegar aquesta recollida de dades. Es 
considera que e s una qu estio  important i per tant es proposa que la recollida s’inicií  l’any 2022 
i que els indicadors siguin recollits pel ma xim nombre possible d’universitats de la Xarxa Vives. 
Es proposa tambe  l’ajuda dels governs, ja que disposar d’indicadors lingu í stics pot ser un factor 
a l’hora de finançar les universitats.  
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Debat sobre la proposta d’indicadors: 

 Marta Juncadella: comenta que s’ha sorpre s que l’indicador relacionat amb la transpare ncia es consideri 
opcional i en demana els motius. A propo sit del buidatge de les revistes a trave s dels í ndexs, assenyala 
que si so n revistes hostatjades a la universitat existeix la possibilitat d’afegir metadades. 
 

 Mireia Trenchs: pregunta si es proposaran uns criteris homogenis per dur a terme les observacions de 
caire me s qualitatiu, com ara l’observacio  d’un centre de cada universitat. I en aquest mateix a mbit tambe  
pregunta si aquesta observacio  es podria encarregar a algu  extern que observe s de la mateixa manera 
totes les universitats.  
 

 Sergi Linares: apunta que en universitats com la UPV gran part de la doce ncia en catala  se soste  pels 
grups de pra ctiques, ja que algunes titulacions tenen un sol grup de teoria, i la possibilitat d’introduir el 
catala  apareix en els grups de pra ctiques, on hi ha subdivisions. Per aixo  considera que per no obviar una 
part de la realitat e s important introduir la llengua dels grups de pra ctiques en els indicadors. En segon 
lloc considera que l’observacio  d’un u nic centre per universitat podria donar dades molt esbiaixades, ja 
que hi ha molta diversitat entre centres, i per aixo  apunta la possibilitat de crear uns indicadors me s 
extensius. 
 

 Marta Estella: fa refere ncia a l’aspecte de la comparabilitat, que considera molt important, sobretot en 
els indicadors de doce ncia. La manera com recollim i informem les dades pot fer variar molt els resultats 
entre universitats. Fa especial e mfasi en aquesta qu estio  perque  recorda que no a totes les universitats 
so n els serveis lingu í stics qui recull aquestes dades.  
 

 Nu ria Go mez: sobre la llengua de la doce ncia als ma sters, pregunta per que  es fa la distincio  entre ma sters 
professionalitzadors i ma sters de recerca i no entre ma sters oficials i no oficials. Tambe  demana per que  
no es contempla com a millora la recollida de dades en els grups de pra ctica tambe  en els ensenyaments 
oficials. Per u ltim assenyala que li sembla molt necessa ria l’observacio  externa. 
 

 Laura Roman: pregunta si hi ha una proposta de temps o fases per a la implementacio  dels indicadors.  
 

 David Casals: a propo sit de l’ana lisi de la difere ncia entre la llengua informada i la llengua real en la 
doce ncia, considera que podria ser me s adequat fer-ho per graus, o ma sters, que no pas per centres, i 
tambe  proposa que els centres no sa piguen qui sera  observat en el futur, ja que aixo  faria que tots 
estiguessin a l’aguait i no nome s el centre que sera  observat.  
 

 Esteve Valls: pel que fa a l’opcionalitat de l’indicador de transpare ncia, explica que es va tenir en compte 
la viabilitat de l’obtencio  de les dades, i actualment nome s els consta una universitat que faci un 
seguiment de dades informades pre viament a l’inici de la doce ncia. Quant a l’observacio  directa dels 
centres, respon que ha de ser homoge nia i estandarditzada per tal que sigui comparable entre 
universitats. Sobre els grups de pra ctiques, coincideix en la necessitat de recollir aquestes dades, ja que 
hi ha titulacions on el pes de les pra ctiques e s molt gran. Pel que fa a la comparabilitat de les dades, indica 
que e s un aspecte molt te cnic i que s’haura  de treballar intensament. Sobre la facilitacio  de les dades, 
apunta que les universitats privades no tenen l’incentiu del finançament variable, i aixo  e s un element 
que pot pesar a l’hora de decidir facilitar o no aquestes dades, i que podria dificultar l’obtencio  de la 
imatge completa de totes les universitats de la Xarxa Vives. A propo sit dels ma sters oficials i no oficials, 
la proposta en aquesta fase e s no incloure els ma sters propis.  
 

 Jordi de Bofarull: creu que la Xarxa Vives pot coordinar la recollida de dades, així  que a l’hora de buscar 
finançament per externalitzar alguns dels indicadors, la Xarxa hi pot ajudar. Tambe  apunta la possibilitat 
que Interlingua creí  una lí nia de treball per finançar la recollida d’indicadors que han de dur a terme els 
serveis lingu í stics.  
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CLOENDA 

 
Rubén Trenzano Juan, director general de Polí tica Lingu í stica i Gestio  del Multilingu isme de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Dona la benvinguda i agraeix la prese ncia de persones conegudes. Dona les gra cies per les conclusions perque  
so n importants com a elements de mesura per al treball de la direccio  general. Agraeix els informes emesos per 
la Xarxa Vives perque  so n eines per enfortir la llengua catalana. El recull d’indicadors, les conclusions, ens diuen 
que hem de posar els ulls en el context per projectar el futur i posar el catala  com a compete ncia transversal per 
reforçar la qualitat de l’educacio  com a part indestriable de la responsabilitat social de les universitats i clau de 
volta de tota polí tica lingu í stica. La Conselleria d’Educacio  observa la polí tica universita ria i treballa per fer pale s 
l’anomenat multilingu isme autocentrat. En aquesta lí nia han anat les polí tiques pu bliques implementades en 
centres educatius en els u ltims anys. A me s, demana que les universitats haurien de garantir-ne la continuí tat. No 
s’ha resolt encara que l’alumnat que arriba a la universitat es trobi co mode amb la llengua que porta des del 
sistema educatiu. Les lleis educatives i els diferents elements del sistema universitari valencia  han de continuar 
treballant en el paper social de les universitats. La polí tica lingu í stica e s polí tica social. S’ha parlat de les tensions 
que acompanyen la polí tica lingu í stica, com ara l’angle s i el castella , i s’ha de recone ixer que ja se’n parlava fa 22 
anys. Ja es posava el focus en la planificacio  lingu í stica que s’havia de fer cap al futur. No s’ha de deixar de posar 
la mirada en allo  que representa el multilingu isme autocentrat. D’altra banda, fa una proposta atrevida: que les 
universitats cedeixin sobirania a la Xarxa Vives. Proposa que la Xarxa hauria de començar a gestionar les 
polí tiques lingu í stiques de tot el sistema universitari. La pande mia ens ha fet replantejar-nos qu estions, 
pedagogies innovadores, inclusio , benestar per a les persones. La documentacio  emanada de la UE, de l’estrate gia 
2030 del Consell de la UE i el document d’objectius 2025, parlen de la qualitat lingu í stica i del multilingu isme a 
les universitats. La Xarxa ha de fer valdre les polí tiques lingu í stiques que s’han de dur a terme durant els 10 anys 
vinents, i constituir-se en l’espai on s’han d’emmirallar les universitats europees. La Generalitat Valenciana ha fet 
un esforç per acompanyar la Xarxa i ho continuara  fent per beneficiar els nostres universitaris. El Bota nic esta  al 
costat i hi continuara  malgrat tot. Les polí tiques lingu í stiques del govern de la Generalitat Valenciana, de la 
Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears so n perseguides. Indica que aquesta setmana s’han publicat dos 
casos flagrants de persecucio : el TS ha fet pu blic l’estocada a la immersio  lingu í stica a Catalunya i la sente ncia que 
ahir es va cone ixer, el TS ha desmantellat l’Oficina de Drets Lingu í stics. La resposta del director sera  que 
continuaran treballant i acompanyant la llengua i garantint els drets de la ciutadania. En u ltim lloc, informa les 
persones presents de la declaracio  del Consell com a any Joan Fuster i convida a participar en totes les activitats 
que organitzara  la Conselleria d’Educacio  i de les quals la Xarxa tambe  formara  part. Agraeix els dos dies de treball 
i desitja molts e xits en la construccio  de la nostra llengua. 
 
Jaume Carot Giner, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Agraeix el suport de la Generalitat Valenciana i comparteix la tristesa per la segona notí cia de l’agressio  a la 
llengua. Agraeix la participacio  en la jornada que ara clou. Agraeix als representants de les 18 universitats 
presents que han treballat per a donar les eines per a la gestio  del multilingu isme i s’han estudiat els marcs 
reguladors a que  estan subjectes les universitats del sistema universitari de l’espai Vives. Aquests dos dies tenen 
un gran valor, s’han combinat dades, expertesa i consens del conjunt de realitats que conformen el domini 
lingu í stic. Subratlla que les dades sistematitzades so n necessa ries per a la planificacio  lingu í stica. Els indicadors 
han de ser l’eina de refere ncia per a l’impuls i avaluacio  de la polí tica lingu í stica dels propers anys, de fet, la Xarxa 
e s la institucio  de refere ncia d’estudis sistema tics perio dics, sobre cultura, programes se nior o el programa Via 
Universita ria, sobre les condicions de vida de la poblacio  universita ria, sense oblidar els estudis de l’Observatori 
per la Igualtat de Ge nere. E s imprescindible disposar dels indicadors de polí tica lingu í stica amb dades objectives 
per poder dur a terme actuacions justes, equilibrades i efectives, en contextos diversos i en contí nua 
transformacio . “El que no s’observa i es mesura no existeix” i, a me s, “allo  que es mesura millora”. La Xarxa e s una 
institucio  clau en l’impuls per adoptar estrate gies comunes des de la nostra diversitat. La Xarxa Vives e s l’u nica 
institucio  comuna a 4 estats, amb un pla de polí tica lingu í stica propi i una tasca de me s de 20 anys. Agraeix la 
Comissio  de Llengua el seu treball des de fa tants anys. El Fo rum Vives d’avui ha posat les bases per a la polí tica 
lingu í stica dels pro xims anys i, atesa la relleva ncia d’aquest fet, es traslladaran al Consell General de la Xarxa i es 
demanara  a la Comissio  Permanent i la Comissio  de Llengua que aquestes conclusions siguin les directrius a 
seguir per al proper pla d’actuacio . Moltes gra cies per assistir i participar-hi. 
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ANNEX I 

 

INDICADORS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS (OBJECTIUS 2025 PLU) 

Àmbits d’ús Indicadors Observacions Prioritat 

Usos 
institucionals 

1. Índex sintètic d’usos observats  

- Sistema híbrid d’obtenció de dades (unes de manera centralitzada a 
través d’una empresa i unes altres des de cada servei lingüístic) 
 
- Periodicitat àmplia (4-5 anys) 

Necessari 

Orals 
Atenció al públic (inici i acomodació al català) Necessari 
Acte d’obertura de curs Necessari 
Sessions de benvinguda a alumnat de nou accés Opcional 

Escrits 

Retolació (edifici central i una facultat) Necessari 
Llengua sistema operatiu d’ordinadors per a estudiants  
Web (pàgina d’inici i seu electrònica o equivalent) Necessari 
Resposta a formulari de contacte (acomodació al català) Necessari 
Convocatòria (i documentació) al Claustre Necessari 
Procediment administratiu de gestió acadèmica Necessari 
Correu del rectorat a la comunitat universitària Necessari 
Correu d’un deganat als estudiants Necessari 
Xarxes socials (Twitter i Instagram) Necessari 
Publicitat de captació d’estudiants en espai Vives Opcional 

Docència 

2. Llengua de docència als graus i als màsters oficials 
- Per crèdits/hores docents  
- Distinció entre màsters professionalitzadors i màsters de recerca 
[millora de futur: inclusió d’ensenyaments propis i centres adscrits] 

Necessari 

3. Llengua dels TFG i TFM  Necessari 

4. Completesa de dades de docència 
- Percentatge de dades informades  
- Mecanismes de seguiment 

Opcional 

5. Fiabilitat de dades de docència - Observació directa cada 4 anys en un centre Opcional 

Recerca 

6. Publicacions/comunicacions de recerca - Casella en aplicacions de gestió de la recerca Necessari 

7. Llibres i revistes de recerca d’editorials universitàries 
- Dades ja disponibles de llibres 
- Buidatge de revistes per l’índex (accessible) 

Necessari 

8. Tesis - Amb opció més d’una llengua Necessari 

Generals de PL 
9. Existència d’estructures de política lingüística 

- Comissió de política lingüística i servei lingüístic 
- Pla de política lingüística 
- Canal i protocol de queixes lingüístiques 

Necessari 

10. Percentatge d’acreditació lingüística del PAS/PDI 
- Percentatge d’acreditació lingüística PAS/PDI 
- Percentatge de places de RLT perfilades ling. 

Necessari 
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ASSISTENTS 

 

Universitat o Entitat Nom Cognoms Càrrec 

Universitat Abat Oliba CEU Núria Gómez Llauger 
Directora del Servei de Llengües de la 
UAO CEU 

Universitat Abat Oliba CEU Enric Jofré Castillo Tècnic lingüístic 

Universitat d’Alacant Hèctor Càmara Sempere Director Secretariat de Llengües 

Universitat d’Alacant Robert Escolano López Subdirector de Llengües 

Universitat d’Alacant Ferran Isabel i Vilar Director del Servei de Llengües 

Universitat d’Alacant Francisco José Torres Alfosea 
Vicerector d'Estudis, Qualitat i 
Llengües 

Universitat d’Andorra Carolina Bastida Serra 
Coordinadora del Grup de Recerca en 
llengües i del Servei de Programes 
Internacionals 

Universitat d’Andorra Miquel  Nicolau i Vila Rector 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Marta Estella Clota Directora del Servei de Llengües 

Universitat de Barcelona Joan Santanach Suñol 
Delegat per a Política Lingüística i 
Publicacions 

Universitat de Barcelona Avel·lí Flors Mas Professor lector 

Universitat de Barcelona Marta Juncadella Fortuny 
Responsable d'Assessorament 
Lingüístic i Terminologia dels Serveis 
Lingüístics 

Universitat de Barcelona Adriana Peña Bueno Responsable EIM 

Universitat de Barcelona Laia Pubill Lliteras Tècnica lingüística 

Universitat de Barcelona David Casals Andreu Tècnic lingüístic 

Universitat de Barcelona Elisenda Vilajoliu Galceran Tècnic lingüístic 

Universitat de Barcelona Jordi Matas Dalmases 
Vicerector de Relacions Institucionals, 
Comunicació i Política Lingüística 

Universitat de Girona Mar Anton Pedrosa Tècnica de formació i avaluació 

Universitat de les Illes Balears Rosa Calafat Vila Coordinadora de Política Lingüística 

Universitat de les Illes Balears Jaume  Carot Giner President XVU i rector UIB 

Universitat Internacional de 
Catalunya 

Esteve Valls i Alecha 
Subdirector del Departament de 
Lingüística Aplicada / Cap de la Unitat 
de Català 

Universitat Jaume I Pilar  Safont Jordà 
Vicerectora de Promoció Lingüística i 
Igualtat 

Universitat de Lleida Josep-Enric Teixidó Pujol 
Coordinador tècnic de l'Institut de 
Llengües 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Paula Barceló Gisbert Assessora lingüística 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Matilde Baño Caballero Responsable Oficina Llengües 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Daniel Climent Alberola 
Tècnic de traducció - Oficina de 
Llengües UMH 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Alexandra Nieto Jiménez 
Tècnica de traducció - Oficina de 
Llengües UMH 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Pilar Murtra Bellpuig 
Directora del Servei Lingüístic de la 
UOC 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Elena Rodríguez Vall-llovera Directora de l'Oficina del Vicerectorat 

Universitat Politècnica de 
Catalunya 

Marta de Blas Abante 
cap del Servei de Llengües i 
Terminologia 
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Universitat Politècnica de 
Catalunya 

Imma Ribas Vila 
Vicerectora de Qualitat i Política 
Lingüística 

Universitat Politècnica de 
València 

Sergio Linares de Terán 
Cap del Servei de Promoció i 
Normalització Lingüística 

Universitat Politècnica de 
València 

Lluís Miret Pastor Director Àrea de Llengües UPV 

Universitat Pompeu Fabra Mireia Trenchs Parera Comissionada de Política Lingüística 

Universitat Rovira i Virgili John Bates Coordinador del Servei Lingüístic 

Universitat Rovira i Virgili Jordi  de Bofarull Bertran Sotscoordinador del Servei Lingúístic 

Universitat Rovia i Virgili José Antonio Moreno Villanueva 
Professor del Departament de 
Filologies Romàniques 

Universitat Rovira i Virgili Laura Román Martín Secretària general  

Universitat de València Ernest Cano Cano 
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat 

Universitat de València Rafael Castelló Cogollos 
Director del Servei de Llengües i 
Política Lingüística 

Universitat de València Joan Antoni Cebrian i Molina Tècnic de promoció lingüística 

Universitat de València Alfons Esteve i Gómez Cap de servei 

Universitat de València Sandra Gisbert Nàcher Estudiant  

Universitat de València Elija Lutze Tècnic lingüístic 

Universitat de València Alicia Martí Climent Docent i investigadora 

Universitat de València M. Vicenta Mestre Escrivà Rectora 

Universitat de València Guillem Pérez i de Lanuza Professor ajudant doctor 

Universitat de València Carles Plasencia Vilanova Tècnic lingüístic 

Universitat de València Núria Isabel Plot i Agustí Tècnica lingüística 

Universitat de València Rafael Ramos i Armengol 
Cap de Dinamització del Servei de 
Llengües 

Universitat de València Maria Sirera Conca Tècnica lingüística 

Universitat de València Goda Sruogyte Estudiant 

Universitat de València Vicenta Tasa Fuster 
Codirectora Càtedra de Drets 
Lingüístics 

Universitat de València Isabel Vázquez Navarro 
Vicerectora d'estudis i política 
lingüística 

Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

Josep  Bau Macià Vicerector de Relacions Internacionals 

Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

Oriol Portell Torres Coordinador dels Serveis Lingüístics 

Generalitat de Catalunya David Ballabriga i Cases Cap de l'Oficina de Política Lingüística  

Generalitat de Catalunya Xavier Quinquillà Durich 
Director general d’Impacte Territorial i 
Social del Coneixement 

Generalitat de Catalunya Francesc Xavier Vila i Moreno Secretari de Política Lingüística 

Generalitat Valenciana Rubén  Trenzano Juan 
Director general de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme 

Govern de les Illes Balears Beatriu Defior Barcons 
Directora general de Política 
Lingüística 

Escola de Negocis de 
Copenhague 

Robert Philipson 
Professor emèrit del Departament 
d’Estudis Internacionals de la Llengua i 
Lingüística Computacional 

El Temps Violeta Tena Barreda Periodista 

Xarxa Vives d’Universitats M. Teresa Albero Francés Cap de projectes 

Xarxa Vives d’Universitats Ignasi Casadesús i Olucha Secretari executiu 

Xarxa Vives d’Universitats Jordi Montaña Matosas Vicepresident I 

Xarxa Vives d’Universitats Anna Peña i Aso Cap de comunicació 

Xarxa Vives d’Universitats Isabel Salvador Roig Coordinadora tècnica d’activitats 
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Secretaria Executiva 
Universitat Jaume I 
Edifici Àgora, local 10 
12006 Castelló de la Plana 
Tel. +34 964 728 993 
 

Punt de suport Catalunya 
Universitat de Vic 
Rectorat 
Sagrada Família, 7 
08500 Vic 
Tel. +34 938 861 855 
 

Punt de suport Illes Balears 
Universitat de les  Illes Balears 
Edifici Son Lledó 
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Tel. +34 971 173 044 
 

xarxa@vives.org 

www.vives.org 


