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La Universitat Catalana d'Estiu redueix el nombre d'actes d'aquest agost amb la idea d'allargar la seva 
activitat durant el curs en col�laboració amb altres organismes 

Segell UCE tot l'any 
IGNASI ARAGAY 

 

 

"La Universitat Catalana d'Estiu gaudeix de molt bona salut". Ho va proclamar ahir Jaume Sobrequés, 

que afronta la seva primera edició com a rector. Va dir més: "Avui és tan necessària com sempre i 

continua sent una síntesi tan perfecta com sabem entre rigor acadèmic i vocació de Països Catalans o de 

països de parla catalana, pel nom no ens discutirem". 

El rigor: prop del 80% dels que imparteixen cursos són professors universitaris. La vocació de plataforma 

de l'àmbit cultural i lingüístic: Sobrequés ha nomenat com a nous vicerectors sis representants, un per 

cada territori. Són Jordi Sales (Catalunya), Víctor Gómez Labrado (País Valencià), Joan Mir (Illes), Joan 

Becat (Catalunya Nord), Carles Sachi (Alguer) i Eric Jover (Andorra). Joan Maluquer segueix 

incombustible com a secretari general. 

Les novetats no acaben aquí. Després de les celebracions de l'any passat pel quaranta aniversari, en 

aquesta edició s'ha optat per la contenció, sobretot en l'apartat dels espectacles. En conjunt, hi haurà 

menys quantitat i més qualitat. "Reduïm una mica perquè tanta cosa era inabastable, però ho fem 

salvant dues bases: la pluralitat temàtica (no serà només una universitat de lletres) i la pluralitat 

territorial (es tractaran tots els àmbits dels Països Catalans)", explica Sobrequés. L'objectiu d'aquest 

empetitiment és "alliberar recursos per donar vida a l'UCE tot al llarg de l'any, amb actes arreu del 

territori en col�laboració amb institucions diverses". Sobrequés remarca que l'UCE no vol existir només 

durant 10 dies d'agost. 

El pressupost general d'aquesta edició és de mig milió d'euros. S'espera que passin per Prada 1.800 

persones, de les quals la meitat seran alumnes (ja hi ha 200 inscrits). Del Centre Pau Casals de Prada, 

futura seu permanent de l'UCE, en aquesta edició es començaran a provar els dos pavellons amb 90 

dormitoris. La rehabilitació de la casa antiga encara trigarà una mica més d'un any. L'operació total té un 
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cost de 2,5 milions, el 60% dels quals els aporta la Unió Europea. 

Entre les propostes centrals d'aquesta edició hi ha debats sobre els 50 anys d'ETA, de la revolució 

cubana i de la Nova Cançó. Més aniversaris: el 350 del Tractat dels Pirineus, el 70 de la Generalitat a 

l'exili, el 550 de la mort d'Ausiàs March i el 150 del pla Cerdà. Altres debats destacats seran sobre el pla 

Bolonya i el nou (o no) finançament de la Generalitat. Està prevista en diferents actes la presència de 

consellers del govern català com Josep Huguet (Universitats), Joan M. Tresserras (Cultura), Marina Geli 

(Sanitat) i Joaquim Llena (Agricultura). També passaran per Prada rectors de diverses universitats 

catalanes, un fet rellevant que desfà els malentesos que havien enterbolit les relacions amb l'UCE. 

Sobrequés ha reconstruït ponts: "Som una institució cívica que no va contra ningú, que suma, amb els 

braços oberts a tots aquells que vulguin treballar per la llibertat i la fraternitat entre els homes i dones 

dels Països Catalans". El cartell, a partir de l'última obra que va deixar Josep Guinovart abans de morir, 

expressa bé aquesta idea. A Guinovart, precisament, es dedicarà la cloenda. 

 

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 45. Dimecres, 8 de juliol del 2009 
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