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UCE VEU CONFIRMAT L'ÈXIT DE LA SEVA FÒRMULA I JA MIRA 
CAP A L'ANY DEL TRICENTENARI 

La 45a Universitat Catalana d'Estiu ja és història. La clàssica cita estival de Prada va tancar portes ahir 
amb un balanç prou positiu en una edició que ha estat complicada per les penúries econòmiques, i que els 
responsables admetien ahir que fa uns quants mesos va estar en seriós perill de continuïtat. "Hem viscut 
un ritme preocupant de deficiència, limitació, pobresa i misèria", lamentava el seu rector, Jordi Sales. 
Finalment, el patronat organitzador va trobar el finançament per sufragar els 350.000 euros del 
pressupost –la meitat que el 2007, el màxim històric–, si bé va haver de rebaixar la durada un dia més, 
fins a sis. "Això és una anomalia, la fórmula ideal és fer dos cursos de quatre dies cadascun, i l'estem 
mirant de recuperar l'any vinent", explicava Sales, que donava per feta la continuïtat. 

Vora 1.300 persones de tots els Països Catalans, gairebé un 75% del Principat, han passat enguany pel 
Liceu Renouvier, de les quals gairebé 600 han estat alumnes matriculats, tot just un 6% menys que l'any 
passat. La resta han estat professors i conferenciants, participants en jornades específiques i 
organitzadors 

. L'UCE, en tot cas, té un dels programes més extensos de cursos de les universitats d'estiu europees, i 
l'assistència enguany es dóna per bona. La presència de menors de 25 anys ha pujat set punts respecte a 
l'any passat, del 21 al 28%, tot i que el 60% continuen sent majors de 40 anys. De les 40 beques que es 
van posar a disposició de les universitats de la Xarxa Vives només hi va haver 13 peticions, per la qual 
cosa els responsables s'imposen el repte d'atreure més joves. 

D'aquí que també es plantegin "seriosament" recuperar l'any vinent la fórmula de l'UCE Jove, dirigida a 
alumnes preuniversitaris. "Convé fer microclimes entre instituts i ajuntaments, perquè es cuidin que 
vinguin més joves", reflexionava Sales. També compten, per contribuir a incorporar més jovent, amb 
l'esperada posada en marxa, l'hivern que ve, del nou Centre Pau Casals, i amb l'interès per reincorporar-se 
al patronat d'universitats, del qual els últims anys havien sortit, la qual cosa podria dur més professors i 
alumnes amb beques pròpies. "Les relacions amb la Xarxa Vives s'han d'intensificar", concloïa Sales. 

L'edició del 2014 tindrà una significació especial perquè serà l'any del tricentenari de la guerra de 
Successió, tot i que Sales va admetre ahir que encara no hi han començat a pensar. A més, podria donar-
se que l'UCE caigui en plena precampanya de la consulta sobiranista. "Prada està expectant, com el 
conjunt del país", va dir el rector. En aquest sentit, creu que, en cas d'independència de Catalunya, la cita 
"té sentit" igualment. "L'UCE neix com a espai de reflexió crítica, amb dimensió universitària; en un país 
normalitzat també cal, no necessàriament ha de ser només resistent", va reflexionar el vicerector, Jordi 
Casassas. 

Castellà constata una "segona Renaixença" 

El secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, parlava ahir al vespre en la cloenda "d'èxit de 
participació" en tots els àmbits, i valorava el paper "diferent" que l'UCE té respecte a la resta d'universitats 
d'estiu, ja que la situació a Catalunya "no és normal". "L'UCE ens dóna un referent de cap on ens hem 
d'orientar; ha pogut fer compatible l'àmbit acadèmic i de recerca amb el fet de ser un dels nuclis de presa 
de posició política més importants del país", destacava. En un discurs netament independentista, Castellà 



constatava que Catalunya viu "una segona Renaixença" després de veure que "l'encaix és impossible". I 
ho exemplificava en la recerca, en què té "un potencial elevadíssim" perquè genera coneixement, però es 
veu "encotillada" per la legislació estatal, que està "en una altra dimensió" i li impedeix fer reformes clau 
per desenvolupar-se. 

 


