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17 de juliol de 2006
Viñas presenta a Viella la primera Càtedra d’Estudis Occitans

El rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, ha presentat
avui a Viella la primera Càtedra d’Estudis Occitans (CEO) de
tot el territori català i espanyol, en l’acte d’inauguració de les 
IX Jornades Occi tanocatalanes [  
http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm ]
organitzades pel Consell General d’Aran [ http://www.aran.org/
.]

Viñas ha manifestat que la iniciativa d’aquesta càtedra respon “a la voluntat de servei de la Universitat de Lleida
i el seu vincle amb el territori”, i així ho ha afirmat en la seva intervenció en dir que la UdL “és una universitat
territorial –i d’aquesta manera ens hem definit en el nostra pla estratègic–, amb la voluntat de participar
activament en tot allò que puguem aportar per millorar les condicions econòmiques, socials i culturals del
territori i les persones que l’habiten”.

A més a més, Viñas, que s’ha mostrat molt satisfet per la rellevància d’aquesta càtedra tant pel que fa als
estudis filològics com en referència al compliment de les disposicions del nou Estatut de Catalunya quant a
l’aranès, ha destacat la feina feta per impulsar aquests estudis occitans de Jordi Suïls [ 

, cap del departament de Filologia Catalana i director de lahttp://www.filcat.udl.es/docencia/personal/suils.htm ]
CEO, i Aitor Carrera, professor de llengua occitana, ambdós de la UdL, i del Consell General d’Aran, amb el
qual la col·laboració ja data del 1998.

L’acte de presentació de la Càtedra d’Estudis Occitans s’emmarca dins l’acte d’inauguració de les jornades
occitanocatalanes, la conferència inaugural de les quals ha anat a càrrec de Max Cahner, exconseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha parlat sobre Era Val d’Aran e era Lei d’Aran. Era Val d’Aran e
Joan Coromines.

IX Jornades Occitanocatalanes [ http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm ]
Consell General d’Aran [ http://www.aran.org/ ]

 

 [ javascript:window.print() ]   [ javascript:history.back() ]  [ # ]

http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm
http://www.aran.org/
http://www.aran.org/
http://www.aran.org/
http://www.filcat.udl.es/docencia/personal/suils.htm
http://www.filcat.udl.es/docencia/personal/suils.htm
http://www.filcat.udl.es/docencia/personal/suils.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/aran/jornades.htm
http://www.aran.org/

