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Honorable i benvolgut Sr. Conseller de DRUSI
Benvolgut Sr. Vicepresident de l’IEC
Benvolguts companys de taula
Senyores i senyors
Aquest acte és el primer que oficialment celebrem a la Universitat
d’Alacant, després de la signatura, que fa una estona acabem de fer,
del Conveni Marc i del Conveni específic de col•laboració entre
L’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat d’Alacant.
La col•laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat
d’Alacant és una conseqüència natural dels objectius, que l’estatut de
la nostra universitat estableix, de cooperació amb totes les
institucions que faciliten la tasca educativa, l’intercanvi i la
difusió del coneixement científic i cultural. I aquesta col•laboració
es reforça quan aquestes iniciatives, com és el cas, fan us de la
llengua oficial que els nostres estatuts anomenen acadèmicament catalana.
La Universitat d’Alacant des de els seus inicis ha tractar de donar
suport a totes les activitats acadèmiques i científiques que vinguen
expressades en la nostra llengua comuna. Així, la nostra universitat
va ser fundadora amb altres universitats de la Xarxa Universitària
Joan Lluís Vives, i, dins d’aquesta Xarxa ens encarreguem de la
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, que té la seva seu en aquesta
Universitat, i que vol ser -i és- la Biblioteca de referència de la
llengua catalana. Estem segurs que la presència a Alacant de
l’Institut d’Estudis Catalans pot significar un recolzament a aquest
projecte integrador i afavorir una relació fluïda entre l’Institut i
la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, reforçant així la tasca que ja
venim realitzant amb la Biblioteca de Catalunya i amb altres
institucions culturals.
L’IEC es una institució acadèmica, científica i cultural que, d’acord
amb els seus estatuts, té com a finalitat, entre d’altres, la
contribució a la planificació, la coordinació, la realització i la
difusió de la recerca, en les diferents àrees científicotecnològiques.
En la seua trajectòria, ja quasi centenaria (va ser creat a 1907, per
acord de la Diputació de Barcelona, a iniciativa d'Enric Prat de la
Riba), el paper de l'Institut d'Estudis Catalans dins de la comunitat
científica i la societat en general s'ha consolidat i ha agafat un nou
impuls amb la incorporació de nous membres, i crec que es pot dir que
l’IEC acull hui en dia una gran part de l’èlit científica de l’àmbit
lingüístic català, repartits entre les seues cinc seccions
(històrica-arqueològica, de ciències biològiques, de ciències i
tecnologia, filològica i de filosofia i ciències socials), abastant,
per tant, els diferents àmbits de la ciència, tecnologia i la cultura,
en l’àmbit lingüístic català.
Per la Universitat d’Alacant comptar amb la presència en les seues
dependències d’una institució que, com aquesta, desenvolupa una tasca
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de recerca al més alt nivell de rigurositat científica era, sense
dubte, una possibilitat que no es podia deixar passar. Estic segur que
des d’aquesta seu, que estarà sota la responsabilitat de Brauli
Montoya, membre de la secció filològica de l’IEC i Catedràtic de la
UA, s’impulsaran col•laboracions, que seran enormement profitoses no
sols per ambdues institucions, sinó també per a tota la societat
alacantina al voltant de la seu Universitat.
De fet la primera activitat que es desenvolupa en aquesta delegaciò és
la conferència que acaba de pronunciar Carles Solà sobre
“L’enfortiment dels lligams acadèmics i de recerca en l’Europa del
coneixement”. Aquesta conferència és un immillorable eixample de
l’interès que tindran les activitats d’aquesta delegació per a tota la
comunitat universitària.
La elecció que ha fet l’IEC d’inaugurar aquesta delegació amb una
confèrencia sobre lligams acadèmics i de recerca a nivell europeu posa
de manifest el compromís d’aquesta institució amb la col•laboració
entre diferents institucions acadèmiques i universitàries a nivell
nacional i internacional.
Per una altra banda, tinc que destacar que aquesta conferència ha
segut impartida per, Carles Solà, un il•lustre conferenciant, amb una
ferma trajectòria universitària, que no cal reiterar perquè ja ha
segut remarcada pel Vicepresident de l’IEC en la seua presentació. No
obstant això, vull fer públic el nostre agraïment, l’agraïment de la
UA, per l’esforç fet pel nostre conferenciant per poder estar aquesta
vesprada amb nosaltres, trencant la seua agenda, una agenda que hui
era especialment complicada. Gràcies Carles.
Per acabar, vull manifestar la gran satisfacció per a mi, i per a la
Universitat d’Alacant, per la celebració d’aquest acte, que suposa la
efectiva posada en marxa de la col•laboració entre l’Institut
d’Estudis Catalans i la Universitat d’Alacant.
Moltes gràcies.
Ignasi Jiménez Raneda
Alacant, 2 de novembre de 2005
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