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Prada, far de la «gosadia nacional»
La Universitat Catalana d'Estiu celebrarà del 16 al 22 d'agost la 45a edició sota el
lema «Fidelitat, aspiracions i transformacions» i amb el procés català "present
cada dia"

Jordi Sales, president de la Universitat Catalana d'Estiu; Salvador Giner, president de l'Institut d'Estudis
Catalans i Jolan Maluquer, secretari de l'UCE Foto: Jordi Palmer / Nació Digital

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que enguany celebrarà la 45a edició del 16 al 22 d'agost,
esdevindrà un cop més un clar exponent de la "gosadia nacional", un rol assumit per la UCE, ja
que sempre "s'ha fet ressò de la situació política de Catalunya", segons els seu president Jordi
Sales. De fet, tot i defensar la importància de la UCE en tots els camps acadèmics, Sales ha
aprofitat la presentació d'aquesta 45a edició per recordar que al campus de Prada de Conflent, "el
procés català hi serà present cada dia". De fet, el lema d'enguany, 'Fidelitats, aspiracions i
transformacions' i el record a la figura de Salvador Espriu enllacen amb aquesta intenció de "donar
resposta política a tot el que passa al país".
De fet, el programa de cursos i activitats s'obrirà amb la lliçó inaugural 'La viabilitat d'un Estat català',
a càrrec d'Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de
Barcelona). Així mateix, es preveu la visita de representants polítics d'Escòcia i el Vèneto, a més
de cursos de matèria política com 'El poble, la nació i la política. Catalunya i el catalanisme en el
marc europeu del segle XX'.
Malgrat que la política centralitzi els actes de la 45a edició de la UCE, Salvador Giner, president de
l'Institut d'Estudis Catalans, ha volgut defensar igualment el paper d'universitat d'estiu, "amb un
important interès acadèmic, reconegut per totes les universitats de la Xarxa Vives", i ha insistit
que cal "no menystenir la dimensió acadèmica de Prada".
Retallada del 12,46% de subvenció
Aquesta 45a edició compta amb un cartell del menorquí Matias Querglas i un pressupost d'uns
350.000 euros. Segons ha explicat Joan Maluquer, secretari de la UCE, les subvencions
públiques "han patit una retallada del 12,46%", a més de "sumar diversos retards". Així i tot,
Maluquer ha destacat que la UCE per si mateixa genera "un 29% del pressupost", quan en
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aquest tipus d'esdeveniments, "ja es dóna com a bona la xifra d'un 12% de recursos
autogenerats".
"Fer el mateix que fèiem costa més", ha assenyalat Sales, que ha apuntat que malgrat la
retallada de diner públic el pressupost s'ha mantingut molt semblant al de l'any anterior, gràcies
als recursos propis generats per les matriculacions i altres activitats.
Nova seu a partir del gener
Tot i que per aquesta edició encara no estarà operativa, la UCE inaugurarà al gener el centre Pau
Casals, ubicat a l'antiga casa del músic, que esdevindrà la seva nova seu permanent, de manera
que s'hi podran realitzar trobades i activitats acadèmiques durant tot l'any.
Quant al programa d'aquesta edició, alguns cursos que s'impartiran seran 'Nanotecnologies,
ciències i societat', 'El tractament del dolor i el termalisme', 'Els filòsofs en la política catalana,
'Salvador Espriu, amb motiu del centenari del seu naixement' i 'El bicentenari del naixement de
Wagner i Verdi'. També hi ha prevista una actuació del grup Blaumut el dia 18 d'agost. ost.
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