Un casament tremblant *

dimarts, 31 de maig de 2011 17:06

Fa unes setmanes l'administrador provisional de l'Institut Franco-Català
Transfonterer (IFCT), Jean-Michel Hoerner anunciava la fusió entre el
Departament de Turisme i els Estudis Catalans de la Universitat de
Perpinyà, una fusió que molts denunciàvem com a poc convincent pel futur
de l'IFCT.
Amb aquesta fusió s'anunciava la mort de l'IFCT i la creació de l'ETC.
Hi ha parelles equilibrades en les quals cada un respecta l'altre, i hi ha parelles on un vol
dominar l'altre.
És el cas concret que nos ocupa i que denunciem des de l'inici.

Avui s'ha palesat el problema de dominació. Turisme s'ha muntat les formacions sense cap
concertació amb els Professors de l'IFCT.

* Un casament tremblant : títol d'una narració d'un Tal (Albert Saisset); manera rossellonesa
d'evocar un matrimoni que trontolla
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Hervé Pi

Les informacions enviades en nom de l'IEC pel curs vinent

La resposta de l'IFCT
Apreciats companys, apreciades companyes,
la Delegació de Perpinyà de l'Institut d'Estudis Catalans envia mailings i altres bustiades fent
anuncis en nom dels Estudis Catalans de Perpinyà mentre la mateixa gent que hi treballa no
està al corrent de res.
Seré breu.
Primer, cap dels 6 professors que ensenyen a l'IFCT no està al corrent de res de la informació
que se us envia. Sabem a hores d'ara ben poca cosa del que ens caldrà fer a la reentrada del
mes de setembre. Tenim informacions borroses del que pot passar.
Si sabeu coses, serà bé que ens n'assabenteu, ja que tot es fa sense avisar ningú de l'equip
docent. Dit d'una altra manera més clara, ningú dels qui fem classe allí a l'IFCT no té cap
informació a donar sobre la formació a partir de l'any que ve.Tota la formació ha estat muntada
des de fa setmanes sense cap concertació amb l'equip pedagògic!!!
Només per dir-vos de com funcionen les coses!!
Segon, com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans (secció filològica) i membre de la
Catalunya del Nord, no se'm demana res sobre el tema, tot i que s'actui d'alguna manera també
en nom meu. Per tant, demani que no s'enviin més comunicats en nom de l'IEC.
Una abraçada a tots.
-Joan Peytaví Deixona
IFCT - Casa dels Països Catalans - Universitat de Perpinyà
Institut d'Estudis Catalans - Barcelona
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