
Perpinyà 28  de desembre de 2010

Comunicat de premsa:

La Universitat de Perpinyà suprimeix el Diploma d'Estudis Catalans i la preparació al CAPES

2010 no ha pas estat un any gaire fast per l'oferta d'ensenyament i de formació al català a la Universitat de 
Perpinyà. En efecte, malgrat les declaracions d'intenció sobre l'interès per la llengua catalana i els afers 
transfronterers intercatalans, la Universitat de Perpinyà ha aprofitat d'una reforma per eliminar 2 formacions 
que no existeixen enlloc més: es tracta de la formació al CAPES de català i el DUEC, Diploma d'Universitat 
d'Estudis Catalans. De manera inexplicable, la sola universitat de l'estat francès que té una facultat de “llengua 
regional” i que té vocació a assegurar el màxim de formacions ja que és la sola situada en territori català, 
suprimeix un diploma històric creat els anys 1970 amb el suport del Consell General, quan encara no hi havia 
diplomes d'estat de català. Aqueixa formació específica a Catalunya Nord s'adreçava als catalans que no 
havien pogut beneficiar d'una formació al curs de llur escolaritat (i són molts en aquest país!) i que volien 
aprofundir llur coneixença en llengua i civilització, sense necessàriament inscriure's en llicència. És encara més 
sorprenent l'eliminació del DUEC, ja que aquest diploma aportava unes quantes inscripcions suplementàries a 
la Universitat, sense cap cost afegit (gràcies una mutualització dels cursos amb les classes existents).

La segona mala notícia ve de la supressió de la preparació al CAPES de català que solament existia a 
Perpinyà. Aquí amb l'argument d'un nombre massa reduït d'inscrits (el Ministeri posa cada any 1 sol poste en 
concurs ! Com hi podria haver plètora de candidats ?!) la Universitat ha refusat d'obrir el nou Màster català 
Métier de l'Éducation et de la Formation, suprimint de la mateixa manera la preparació al concurs per ser 
professor de català al secundari. Equival a sancionar els estudiants que volen accedir al professorat de català i 
sobretot a renunciar a una de les missions de la universitat perpinyanesa que és d'assumir tot el que va lligat a 
la preparació dels ensenyants de català. Un veritable retorn enrere quan el català era una simple opció o que 
els futurs ensenyants havien de fer bricolatge per poder oferir un ensenyament de qualitat als joves.

La Federació demana que la Universitat de Perpinyà reconsideri aqueixa posició contrària a l'interès dels 
estudiants i a tota la població de Catalunya Nord. Serà difícil d'entendre des del Sud com es poden fer 
declaracions a favor de les relacions intercatalanes, retallant els magres mitjans que van destinats a promoure 
l'ensenyament del català.
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