
-
tament de Filologia Catala-
na de la Universitat Rovira i 

-

entitats és que es tracta d’un col·legi 

ampli ventall de treballadors vinculats 
a la llengua i la literatura catalanes a 

-

nosaltres ni l’Institut d’Estudis Cata-

relació entre els professionals i els es-
tudiosos de la llengua catalana i la seva 
literatura que hagin estudiat a la URV 

o hi estiguin vinculats d’alguna mane-

manté obert el seu àmbit d’actuació a tot 

Catalans.

A banda d’exercir com a espai de 
trobada i d’assessorament –al seu web 

-

esforços en el foment de la llengua i la 

la perspectiva que atorguen tres lustres 
-

intensa i continuada. Entre moltes altres 
-

-
natges com el dedicat al poeta Vicent 

complex com el tarragoní. Convé tenir 
-

cies a l’empenta del professorat univer-

ens ha de sorprendre pas vista la desídia 
de la classe política –amb honorables ex-
cepcions– respecte al tema de la llengua; 
i en una demarcació que presenta uns 
índexs alarmants en l’ús social del cata-
là. També cal remarcar que l’associació 

que les subvencions públiques hagin 

en la difusió de la llengua i la literatura 

a l’Escola Conservatori de Música de 

han previst un acte de presentació del 
llibre Passeig per les places i carrers 
dels escriptors

en la celebració de les Veus 
-

nacional que reuneix poetes 
catalans amb poetes d’altres 
llengües; ha col·laborat en 
diverses edicions en la pro-

la Tardor Literària; i ha creat 

ganes d’escriure dels joves 
d’entre catorze i vint-i-un 

-

-
xell insígnia de l’associació. 

Amb la intenció de fer revifar 
el nombre de matriculats 
en els estudis de Filologia 

-
-

tament de Filologia Catalana 

explicar la diversitat d’activi-
tats professionals a les quals 

-

enllà de l’atractiu intel·lectual que pugui 

múltiples sortides laborals. Tan sols un 

publicat una previsió que advertia del 

de professors de català que hi hauria en 

El Consell Comarcal del Tarragonès ha 

formacions polítiques de l’Ajuntament 
-

2012), doctor en Filologia Catalana –amb una tesi que versava sobre El llibre dels 
fets de Jaume I–, professor de la URV i de l’Escola Eina, medievalista, especia-

el càrrec. 

Jo no defenso la llengua per la llengua, sinó pel fet que la llengua i jo som una mateixa cosa […]. 
Perquè l’home i la llengua són exactament el mateix, i l’home i el seu grup, també.

Òmnium

Jo no defenso la llengua per la llengua, sinó pel fet que la llengua i jo som una mateixa cosa […]. 


