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La «fórmula Prada» aguanta  

A l’edició vinent la Generalitat donarà beques als estudiants de les universitats dels 
Països Catalans, i el govern balear, ajudes a la mobilitat a professors i alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

El rector de la Universitat Catalana d'Estiu, Jordi 
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El retard en el cobrament de subvencions, la burocràcia administrativa per a la concessió de beques 

i la coincidència, el 2011 amb canvis en les administracions, van posar en escac la continuïtat de la 

Universitat Catalana d’Estiu (UCE) fins el mes de juny. Finalment, però, 'la fórmula Prada' ha 

aguantat un any més. “Hem de mantenir una UCE digna, cercant millores, per petites que siguin, 

que ens permetin mantenir la fórmula Prada, una fórmula d’èxit que combina cursos, jornades, 

commemoracions i fòrums, que configuren un espai de trobada en què cadascú fa el que vol i ningú 

no destorba ningú”, ha explicat el president de l’equip rector de l’UCE, Jordi Sales. Malgrat les 

dificultats, l’organització confia que l’any vinent l’edició està garantida.  

  

Els joves, assignatura pendent 
 

En l’edició d’enguany no hi ha hagut UCE jove, “degut als elevats costos, perquè calen monitors i 

altres requeriments que encareixen el pressupost, però de seguida que sigui possible la 

recuperarem”, ha confirmat Sales. I és que els joves són l’assignatura pendent dels darrers anys. 

Aquest agost, només el 21,57% dels alumnes són menors de 25 anys. Però l’UCE ha tancat aquests 

dies un acord amb la secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya perquè l’any vinent 

s’ofereixin beques del 50% de la matrícula a joves estudiants de totes les universitats de la Xarxa 

Vives, amb la possibilitat que si hi ha més demanda que oferta, es pugui estudiar una ampliació. 

“Aquest any, el DOG va publicar les beques –només per a alumnes de Principat- l’11 de juliol, i no 

vam tenir temps de fer-ne publicitat, de manera que només s’ha cobert el 30% de la seixantena de 

beques”, apunta Joan Maluquer, secretari de l’UCE.   



  

El flanc valencià i balear 
 

Des de fa uns anys, precisament per la reducció de les subvencions, els alumnes de les Illes Balears 

i el País Valencià han experimentat un descens notable. “Els costos de fer venir mallorquins era 

molt elevat, i l’havia d’assumir la Universitat. I pel que fa al País Valencià, hem de dir que mai cap 

ajuntament, diputació o conselleria del País Valencià ha patrocinat l’UCE, en canvi, Mallorca és 

diferent”, diu Sales. De fet, en l’edició vinent el govern de Bauzà oferirà ajudes per a la mobilitats a 

estudiants i professors, no de manera exclusiva per a l’UCE sinó en el marc del programa d’ajudes a 

la mobilitat, accessible a tots els estudiants universitaris.  

  

Pel que fa als continguts de l’edició d’enguany, el president de l’equip rector ha destacat que la lliçó 

inaugural, a càrrec de l’escriptora Patrícia Gabancho amb el títol 'Aspiracions i solidesa', “ha tingut 

una gran acollida per la sensibilitat de la gent que puja a Prada amb la qüestió nacional”.  

 


