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Alicante, 23 de abril de 2002 
 

Gràcies per la vostra presència en aquest breu acte.  
 
Avui celebrem el Dia del Llibre amb una invitació a la lectura i amb una mostra de llibres científics, en el 
sentit de llibres universitaris, escrits en català. Aquesta petita mostra de la producció científica en català 
ha estat possible gràcies a un bon nombre d’editorials privades i institucionals de les Illes Balears, de 
Catalunya i del País Valencià.   
 
En un temps dominat per la saturació de la informació, i per tant amb dificultats per a triar el producte més 
adequat, és útil, i aconsellable, dedicar un temps i un espai a un producte del país que, com a universitaris, 
hauríem de conèixer de primera mà i , per desgràcia, no sempre és així. La cultura científica vehiculada 
en valencià té moltes dificultats perquè arribe al professorat de la Universitat d’Alcant i, més encara, al 
nostres alumnes.  
 
Molts dels PDI ens hem format en universitats españoles on no era habitual l’ús de la bibliografia en català. 
Actualment les fonts d’informació més generals no tenen en compte la producció científica vehiculada en 
aquesta llengua.  Aquesta Mostra i la pàgina web que hem creat intenten obrir-nos les portes al 
coneixement d’una producció científica respectable.  
 
Hi ha dos motius pels quals convé que nosaltres, com a universitaris valencians, estiguem atents a les 
publicacions en català: en primer lloc, perquè molts investigadors i professors de les universitats de l’àmbit 
lingüístic català publiquen els seus treballs en aquesta llengua, i en segon lloc, perquè bona part de les 
reflexions que es fan en aquestes universitats sobre la ciència aplicada o relacionada a l’entorn físic, 
econòmic, social o cultural, es vehicula en català.  
 
Per això, entenem que no podem estar d’esquena a aquesta realitat, a la nostra realitat, i, per tant, 
pensem que és positiu per a la nostra Universitat obrir-se a la ciència que es crea i es difon en català.  
 
Moltes gràcies 
 


