
És rector de la Universitat d’Ala-
cant, després d’haver ocupat diver-
sos càrrecs a la mateixa universitat 
així com a altres institucions com 
la Confederació de Societats Ci-
entífiques d’Espanya o la Xarxa 
d’Universitats Valencianes per al 
foment de la I+D+i. Manuel Palo-
mar és doctor en informàtica, ca-
tedràtic i autor de nombrosos arti-
cles científics publicats en mitjans 
nacionals i internacionals. Defensa 
que les universitats tinguen «un 
paper capdavanter a l’hora de fer 
divulgació de la ciència, de posar 
a l’abast de tots els nous coneixe-
ments». També, en valencià, on 
«l’acceptació és cada vegada més 
gran». Palomar aconsella «poten-
ciar la col·laboració amb la Xarxa 
Vives per fer coedicions de mate-
rials especialitzats» i recorda que 
es posen «a l’abast del professorat 
recursos com l’assessorament lin-
güístic o reculls terminològics per-

què es llancen a produir este tipus 
de materials». 

Per al rector de la Universitat 
d’Alacant (UA), la lectura «és una 
font de coneixement, fomenta l’es-
perit crític i també proporciona 
plaer». «Ens ajuda a conèixer altres 
mons, a obrir-nos, a formar part 
d’una universitat», garanteix. Per 
això, «és un instrument bàsic en 
la formació de la personalitats dels 
joves», de l’alumnat present i futur 
de la universitat. 

Manuel Palomar, rector de 
la Universitat d’Alacant
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Des de la institució que represen-
ta, s’ha impulsat, per exemple, la Bi-
blioteca Virtual Joan Lluís Vives. Un 
desafiament que l’ha convertit en «la 
major biblioteca en línia d’obres en 
català» i un projecte on, assegura, 
«avancem sense aturar-nos». 

El nostre patrimoni natural a la literatura

Una de les principals raons per les 
que la UA s’ha sumat a la campa-
nya Llegir en valencià és que entre 
les seues finalitats es troba «po-
tenciar el coneixement i l’ús de la 
nostra pròpia llengua» en un con-
text on els índex de lectura «ens 
situen a la cua dels països civilit-
zats». Per un altre costat, Palomar 
també valora la incorporació dels 

paisatges de l’entorn mediterrani a 
la literatura, com en els llibres que 
es llancen en esta col·lecció, perquè 
«produeix un plaer estètic, nodreix 
el nostre imaginari i estimula un 
compromís actiu amb el nostre 
patrimoni natural». Raons de pes 
perquè «allò que llegim, també ho 
vivim i, d’alguna manera, ho fem 
nostre».
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«Hem de ser capdavanters en la divulgació 
de la ciència, també en valencià»
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«La lectura és un instrument 
bàsic en la formació de la 
personalitat dels joves»
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