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UdGLlengües,
10 anys

El Servei de Llengües Modernes de la Universitat 
de Girona compleix deu anys. En aquest temps, 
el Servei ha esdevingut una eina imprescindible i 
estratègica per la Universitat.

Per M. Jesús Ferrés cap del Servei de Llengües Modernes  



/�8/

Al cap de 10 anys de la creació del 
Servei de Llengües Modernes, resultat 
de la fusió entre els anteriors Servei de 
Llengua Catalana i Servei d’Idiomes, 
s’imposa fer balanç. 

Els més de 12.000 alumnes que han passat pels cursos, o 
els 11.000 candidats que s’han examinat d’anglès, català o 
espanyol, són només una mostra del treball ingent que s’ha 
dut a terme al nostre Servei, que es recollirà a bastament en 
la publicació Les llengües a la UdG. 

Han estat deu anys de feina, i també d’incertesa i de neguit, 
de passos endavant i endarrere, però finalment podem dir 
que es tracta d’un servei imprescindible, estratègic  per la 
Universitat. Ara arriba l’hora de recollir els fruits de l’esforç 
fet entre tots plegats, i podem afirmar que mai no hi havia 
hagut un context tan favorable a l’aprenentatge de llengües. 
Els nostres estudiants “a hores d’ara” ja saben que hauran 
de demostrar una competència lingüística determinada en 
acabar els estudis, i nosaltres hi serem per ajudar-los.  

Durant aquest any, hem engegat la Comissió de Política 
Lingüística i hem promogut que s’aprovés el Pla de Política 
Lingüística de la UdG, amb els plans sectorials (Pla d’impuls 
de la llengua anglesa, Pla d’impuls de la llengua catalana 
i Pla de qualitat lingüística). Hem treballat en col·laboració 
estreta amb la resta d’universitats públiques i privades, del 
Principat i també de la XVU (Xarxa Vives d’Universitats) i de 
l’Estat espanyol. Fruit d’aquesta coordinació han nascut un 
munt de projectes i iniciatives, com ara la web Interc@t, per 
a estudiants d’intercanvi; el curs Speakc@t, liderat pel nos-
tre Servei; el curs de català Divercat per a PDI; el progra-
ma de comunicació eficaç Argumenta, amb mòduls virtuals 
adaptats a Bolonya; el projecte RESTAD, d’aprofitament de 
TIC; i, darrerament, el projecte europeu Cultur Pro, del qual 
som cap de files i que ens haurà de permetre d’esborrar les 
barreres lingüístiques entre Catalunya i França dins el nou 
espai transfronterer. En aquests darrers anys, hem impulsat 

també des de la UdG les trobades periòdiques entre vicerec-
tors de política lingüística i caps de servei, que ens permeten 
afrontar l’entrada a l’EEES de manera conjunta. 

La diversitat cultural i lingüística que tenim al si del Servei de 
Llengües, amb 8 nacionalitats diferents entre el professorat, 
s’ajusta plenament als objectius europeus, i a la diversitat lin-
güística ben entesa, perquè, com es diu ara, English is not 
enough. Des de la Comissió Europea ens donen la raó quan, 
en l’estratègia marc de multilingüisme, s’afirma que tot ciuta-
dà europeu haurà de dominar dues llengües a part de la prò-
pia –i en el nostre cas, l’1+2 esdevé 2+2, pel fet que el català 
no és oficial a Europa. Per tant, no cal discutir més quina és la 
tercera llengua: és clarament l’anglès; i per a la quarta podem 
triar, en funció de l’àrea de coneixement i de la tradició: l’ale-
many, per a turisme, filosofia i enginyeria; el francès, per a tu-
risme, infermeria i història; l’italià, per a història de l’art, etc.  

La celebració dels 10 anys s’ha organitzat a l’entorn de 4 
eixos:

a) Defensa desacomplexada de la llengua catalana. Pre-
sentació del llibre Amb llengua o sense, del periodista Toni 
Soler.
b) Defensa de la diversitat lingüística i d’un nou enfocament 
per a les llengües. Presentació del decàleg Sigues lingüísti-
cament sostenible, a càrrec de Mònica Sabata, directora de 
Linguapax 
c) Aprofitament de les TIC i les xarxes socials per a l’ense-
nyament. Conferència Catalunya 2.0, a càrrec del president 
del Parlament, Ernest Benach, 
d) Difusió de les recomanacions europees sobre multilin-
güisme. Conferència d’un expert de la Comissió Europea i 
presentació d’un estudi sobre llengua i empresa. 

L’any vinent el Servei afrontarà un nou repte, el d’obrir-se a 
la societat. Ho farem de manera planificada, amb garanties 
d’èxit. Perquè a Girona, les llengües compten, i el nostre Ser-
vei, també.


