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La Universitat d’Estiu de la UVic-UCC
s’internacionalitza
Ofereix per primer cop un campus internacional en col·laboració
amb diverses institucions estrangeres
Continuar mantenint els lligams
amb el territori, fer activitats en
col·laboració
amb
altres
institucions, i fomentar la
recerca i la internacionalització
són la base de la nova edició de
la Universitat d’Estiu, que
enguany arriba a la 21ena edició, i que s’ha presentat avui en roda de premsa
de la mà del vicerector de Relacions Institucionals i Formació Contínua, Joan
Masnou, i de la delegada del rector per a la Comunitat Universitària, Carme
Sanmartí.
Tal com ha explicat Joan Masnou, la XXI edició de la Universitat d’Estiu ha
volgut aprofundir en la implantació territorial de l’oferta formativa i cultural
ja endegada fa uns anys. Enguany la UEV serà present a Avinyó, Barcelona,
Figueres, Masies de Roda, Roda de Ter, Manresa, Montserrat, Olot, Ripoll,
Sant Martí d’Albars, Toses, Taradell, Tona i Vic. Per primer cop, però, l’oferta
inclou propostes fora de Catalunya com el curs ‘Atenció Centrada en la
Persona’, a Donostia, conjuntament amb la Universitat de Deusto, i altres de
caire internacional, que formen el Campus internacional de la Universitat
d’Estiu. Segons Masnou “aquesta obertura de la Universitat d’Estiu és reflex
del moment d’expansió que viu la nostra Universitat, que assumeix la
internacionalització com un dels reptes principals de les universitats”.
Un any més, la Universitat d’Estiu comptarà amb el suport i la complicitat
d’una vuitantena d’institucions diverses, que segons Masnou “ens donen
gruix i força com a marc formatiu a tot el país”. En total s’han programat
trenta-tres cursos, una dotzena d’activitats culturals i tres escoles d’idiomes,
a Vic, a Manresa i a Barcelona. La majoria d’aquests cursos són reconeguts
per la Xarxa Vives d’Universitats. Entre aquestes activitats destaquen les
Jornades sobre Art Religiós o les Jornades sobre Literatura Infantil i Juvenil,
que ja tenen un èxit consolidat en edicions anteriors.

Primer campus internacional de la Universitat d’Estiu
La principal novetat de l’edició de la UEV d’enguany és el Campus
Internacional, que constarà de cinc activitats pensades tant per a estudiants
estrangers com per a estudiants locals. Formen part d’aquest Campus la 6a
edició de la Junior University per a estudiants preuniversitaris que fan un tast
de matèries universitàries en llengua anglesa i la Summer School “Art as a
Tool for social Transformation” en col·laboració amb la University of Derby i
l’Artevelde Hogeschool (Bèlgica), que tindran lloc totes dues a la UVic. A
Barcelona, està previst l’International Week Sport, Media and Marketing, fruit
d’un intercanvi amb la Widener University (EUA) i el Business Innovation
Summer Programme, organitzat conjuntament amb la Köln Business School
(Alemanya). Per últim, i en coordinació amb l’Institut Hong Kong Education,
tindrà lloc un curs sobre cultura hispànica. El mestre xocolater, Joaquim
Capdevila, rebrà un homenatge en reconeixement a la seva trajectòria vital i
professional
Tal com ha explicat Carme Sanmartí, dins la plataforma cultural la Universitat
d’Estiu homenatjarà el mestre xocolater osonenc Quim Capdevila, en
reconeixement a la seva trajectòria vital i professional. L’acte tindrà lloc en el
marc de la inauguració de la Universitat d’Estiu, prevista per al dia 7 de juny,
a les 19.30h, a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.
També hi figuren activitats coorganitzades en el marc d’altres projectes, com
l’exposició “Correspondència Femenina 1780-1939”, al Casino de Vic dins
l’Ateneu de Vic, i l’exposició “Emili Juncadella. Aventures en 3D d’un
muntanyenc explorador (1910-1927)”, juntament amb la Fundació Festival de
Cinema de Muntanya i la Fundació d’Antigues Caixes – Grup BBVA. També
tindran lloc les III Jornades Empresarials Horitzó Àsia que portaran l’exposició
“Paper i lletres, l’art de la cal·ligrafia japonesa” a la Casa de Convalescència.
Completaran el programa la sessió de Cineclub “La academia de las musas”,
amb presentació del professor Miquel Pérez; i el Club de lectura de la UVic al
Casino amb La filla estrangera, de Najat El Hachmi. Com a novetat de l’edició
d’enguany destaca una exposició sobre “L’estudiant de Vic”, organitzada pel
Patronat d’Estudis Osonencs, i la presentació de l’espectacle “A sota el meu
llit hi viuen cocodrils”, a càrrec de l’Aula de Teatre de la UVic.

Continuaran també les col·laboracions ja iniciades en anys anteriors amb el
Festival Nits de Cinema Oriental, el Festival Internacional de Música de
Cantonigròs, els Tallers Musicals d’Avinyó i el Camí Ramader del Lluçanès al
Ripollès (que recorrerà de Sant Martí d’Albars al Pla d’Anyella).

