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UCE, primer assalt de les eleccions catalanes  

La XLII edició de la Universitat Catalana d'Estiu ha hagut de reduir el pressupost un 12% i escurçar 
l'oferta acadèmica. Els polítics que hi assisteixin argumentaran la resposta dels seus partits a la 
sentència del TC i la seva postura respecte als referèndums sobre la independència.  

 
Reunió informal entre els rectors de les universitats dels Països Catalans aplegades a la Xarxa Vives i el conseller d'Universitats, 

Innovació i Empresa, Josep Huguet, en l'edició de 2009. Foto: UCE  

Ple mes d'agost. Dues hores llargues des de Barcelona. Estelades a molts balcons del Liceu Renouvier de Prada de 

Conflent i una xiulada més o menys intensa gairebé assegurada. I malgrat tot, cada any, la Universitat Catalana d'Estiu 

es converteix en un lloc de pelegrinatge de la classe política catalana. Presentar un llibre, donar una conferència, 

participar en un debat o senzillament inaugurar o clausurar l'edició, pujar a la Catalunya Nord assegura una aparició en 

premsa en una època en què escasseja la informació política. I enguany, la UCE tornarà a ser el punt d'arrencada de la 

pre-campanya electoral de Catalunya, que posarà en marxa la maquinària a finals d'aquest mes. 

Hi ha confirmats polítics de CiU, PSC, ERC, ICV i Reagrupament, així com consellers del govern i l'expresident de la 

Generalitat Jordi Pujol. Amb tot, l'organització prefereix no revelar encara els noms per evitar “qualsevol mena de 

pressió”. Justament, la proximitat als comicis electorals fa més atractiva aquesta UCE, informativament parlant, perquè 

la pell dels polítics convidats es torna més fina de sobte. Sigui com sigui, l'organització deixa ben clar que “no es vetarà 

ningú que respecti l'esperit de la UCE”. I de fet, la idea del “Fòrum obert” pretén encabir la visita de vegades sorpresa 

de polítics que aterren a Prada sense avís previ i volen participar, o propostes ja programades de partits, com 

conferències i presentacions que no tindrien cabuda en el marc acadèmic de la UCE. A tall d'exemple, en l'edició de 

l'any passat, mentre l'expresident Pasqual Maragall oferia una conferència, l'exconseller Joan Carretero, que no havia 

anunciat la seva visita s'asseia al tendal de la UCE a xerrar amb el públic prou nombrós que s'hi va sumar. 

Però la UCE és, per sobre de tot, una universitat que imparteix coneixement científic, social, cultural i econòmic. 

Ofereix un programa extens amb professors universitaris de prestigi reconegut, un ventall ampli de cursos que aborden 

continguts com la literatura, la història, el dret, la ciència política o les ciències de la natura, entre d'altres. Podeu 

consultar-ne el programa a www.uce.cat . Els actes centrals de la XVII edició seran la commemoració del centenari del 

naixement del poeta Màrius Torres i el centenari del naixement de l'historiador Jaume Vicens Vives. 

Retallades per la crisi  
“La crisi també ens afecta, i com ha succeït cíclicament, els problemes pressupostaris ens tornen a afectar. Hem hagut 

de racionalitzar el programa”, ha assegurat el secretari de la UCE, Joan Maluquer. De fet, el pressupost per a l'edició 

d'enguany és un 12% inferior al del 2009, passant dels 522.000 euros als 458.000. Això es tradueix en una reducció d'un 

dia d'universitat, que enguany se celebrarà del 16 al 24 d'agost. L'oferta de cursos és de 318 hores per comptes de les 

362 hores de l'any passat, i els tallers passen de 201hores a 182 hores. Tot i així, l'organització espera arribar al màxim 

d'assistents que pot absorbir, uns 1.700 entre alumnes i professors. 


