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El febrer de l’any 1994, el nou 
rector de la UB elegit, Antoni 
Caparrós, va crear en el seu equip 
rectoral una delegació per a Política 
Lingüística. Més endavant, a la 
tardor de 1995, aquesta delegació, 
amb la incorporació de noves 
tasques, va quedar integrada en el 
nou Vicerectorat de Relacions 
Institucionals i Política Lingüística. 
Aquest Vicerectorat es va mantenir 
sense canvis quan el rector Caparrós 
va renovar el seu mandat l’any 
1998. 

Ara, l’any 2001, en acabar aquest 
segon mandat iniciat el 1998, és un 
moment oportú per recollir —i 
deixar-ne constància— la feina feta 
en l’àmbit de política lingüística a la 
UB en el període que va des de 1994 
fins avui mateix.  

Aquesta era la finalitat prevista per 
a la memòria que presentem. Però 
la trista coincidència d’aquest 
acabament d’etapa amb la mort 
sobtada del nostre rector, Dr. 
Antoni Caparrós, fa que aquesta 
memòria també vulgui ser un 
reconeixement i un homenatge a la 
seva persona. 

El seu Rectorat ha estat el primer de 
les universitats catalanes que, a 
través d’un encàrrec específic a un 
membre del seu equip, ha reforçat, 
fent-lo plenament visible i dotant-lo 
de contingut, el compromís 
institucional de la UB amb la 
política lingüística. Som moltes les 
persones que podem testimoniar la 
gran voluntat i l’absoluta 
disponibilitat del rector Caparrós en 
aquest afer, i qui signa és també un 
testimoni emocionat i agraït de la 
confiança que en tot moment va 
rebre de part seva. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recordem també que el rector 
Caparrós va ser un dels promotors i 
impulsors de l’Institut Joan Lluís 
Vives, la xarxa que agrupa les 
universitats dels territoris de parla 
catalana, i que la mort l’ha sorprès 
quan n’era president i estava 
plenament immergit en les seves 
activitats. El rector Caparrós ha 
estat un català d’adopció exemplar, 
satisfet i orgullós de la seva 
integració a la societat catalana, i 
identificat com ningú més amb la 
institució que ha encapçalat durant 
aquests gairebé vuit anys. 

Aquesta memòria és també, doncs, 
un homenatge al nostre estimat i 
malaguanyat rector. 
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