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El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa tanca un acord que permetrà
que les 21 universitats de la Xarxa Vives participin de nou a la Universitat
Catalana d'Estiu

•

El Govern, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Xarxa Vives d’Universitats i la Fundació Universitat
Catalana d’Estiu han assolit un important acord que obre una nova etapa de col·laboració i entesa

•

Els cursos que organitzi la UCE i l’IEC a Prada (Conflent) podran ser reconeguts acadèmicament per
les 21 universitats que integren la Xarxa Vives

•

Les universitats de la Xarxa Vives i l’IEC disposaran d’un espai permanent al Centre Transfronterer
d’Estudis Pau Casals

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Xarxa Vives
d’Universitats i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu (FUCE) han assolit un important acord que obre una nova
etapa de col·laboració i entesa entre el govern i les tres institucions. Amb aquest nou escenari de col·laboració els cursos
que organitzin les tres institucions formaran part d’una mateixa oferta de formació i podran ser també reconeguts
acadèmicament per les universitats.
Les 21 universitats que integren la Xarxa Vives podran organitzar a partir d’ara cursos monogràfics a la Universitat
Catalana d’Estiu que s’inclouran en el programa de la UCE. Paral·lelament, els cursos que organitzin directament la
UCE i l’Institut d’Estudis Catalans a Prada (Conflent) també podran ser reconeguts per les universitats amb crèdits per a
la carrera i s’inclouran en el conjunt dels cursos d’estiu que publica cada any la Xarxa Vives d’Universitats.
L’acord, que ha estat impulsat pel conseller Josep Huguet a través d’una comissió de treball formada pel govern i les
tres institucions acadèmiques, recupera l’esperit d’entesa i refà ponts entre el conjunt de les universitats i la UCE. La

col·laboració, que també permetrà el retorn de les universitats al patronat de la UCE, suposa de nou el reconeixement
mutu de totes les entitats i un pas definitiu en el reconeixement acadèmic.
A partir de la nova edició de la UCE que se celebrarà el més d’agost vinent les universitats de la Xarxa Vives i l’IEC
disposaran d’un espai permanent a les instal·lacions de Prada i al Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals, a més de
poder escollir un tema comú a tractar durant el curs (per exemple crisi i globalització, el futur del benestar, etc). L’acord
ha estat subscrit pel conseller Josep Huguet, el president de la Fundació Catalana d’Estiu i de l’Institut d’Estudis
Catalans, Salvador Giner; el president de la Xarxa Vives d’Universitats, Joan Viñas; i el president de l’Equip Rector de
la UCE, Jordi Sales. Un dels objectius del govern i les tres institucions és realitzar activitats conjuntes, com ara
l’organització de cursos monogràfics sobre temes d’actualitat dels Països Catalans.
La Xarxa Vives està formada per universitats del Principat de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra,
Catalunya Nord i Sardenya.

