Consell General de l’Institut Joan Lluís Vives
Barcelona, 19 de julio de 2001
És per a mi un honor participar en aquest Consell General de l'Institut Joan Lluís Vives en representació
de la Universitat d'Alacant, i a partir d'ara, a més, és un repte assumir la vicepresidència de la Xarxa
juntament amb el rector Nadal.
Per a un asturià format a la Universitat Complutense en Petrologia -com és el meu cas-, representa una
gran satisfacció personal compartir amb tots vosaltres aquest enriquidor espai de convivència i de treball.
Permeteu-me, doncs, demanar-vos, com a membre acabat d'integrar en aquest Consell, que sigueu tan
generosos amb la meua persona com ho heu estat, fins ara, amb la Universitat d'Alacant. De la mateixa
manera, personalment intentaré col·laborar en les iniciatives de la Xarxa tan intensament com em siga
possible, i institucionalment procuraré que la Universitat d'Alacant incremente la implicació en les diverses
comissions i activitats de l'Institut Vives.
Andrés Pedreño, l'anterior rector de la Universitat d'Alacant, i tot l'equip de govern, vam fer una aposta
decidida per un tema que és clau per a la nostra Universitat i també per a la Xarxa Vives: la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes i el portal de la Biblioteca Joan Lluís Vives.
Passats els dos primers anys de llançament i creixement, ara és el moment de la consolidació del projecte
i d'assegurar la qualitat del servei que s'hi dóna. El nou equip de govern de la Universitat d'Alacant ha
assumit el projecte amb la intenció de consolidar-lo i de donar entrada al major nombre possible
d'universitats de la Xarxa Vives i d'institucions culturals (biblioteques, entitats, editorials...) i financeres. En
aquest sentit, la setmana passada vaig tenir una reunió a Madrid amb representants del Banc de
Santander Central Hispano, i vam decidir constituir amb caràcter immediat la Fundació BIMICESA, la qual
donarà continuïtat al projecte institucional que representa la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A
partir d'ara, per tant, el camí s'aclareix pel que fa als punts següents:

•
•

1r. Permetrà optimitzar el procés de digitalització del fons literari
2n. Podrem cercar finançament en Administracions públiques, entitats financeres, etc., amb el
compromís del Banc de Santander de no posar-hi cap restricció. Això permetrà que cada portal
tinga les pròpies fonts de finançament.

Per altra banda, es concebeix la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes com la biblioteca de les llengües
hispàniques, de manera que les llengües de l'estat espanyol hi tindran cabuda, amb la qual cosa assoliran
una gran projecció internacional. Tingueu en compte que, des de la creació de la Biblioteca Miguel de
Cervantes ara farà dos anys, ha rebut vuitanta milions de consultes procedents de cent cinc països, a raó
de cent mil visites diàries. Per cert, aprofite l'avinentesa per convidar-vos als actes de commemoració
d'aquest segon aniversari de la Biblioteca, que tindran lloc el proper dia 27 de juliol a la Universitat
d'Alacant.
Si no som capaços, entre tots, de consolidar el projecte de la Biblioteca Vives, i de la Biblioteca Cervantes
com a entorn més general, defraudarem les expectatives de servei cultural i lingüístic que hem despertat
en tot l'àmbit universitari i social de la Xarxa Vives.
Enteneu, doncs, aquesta petició com una invitació a participar en la consolidació d'un projecte que
necessita les aportacions de totes les universitats de la Xarxa Vives.
Moltes gràcies per la vostra atenció.

