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Dimarts, 18 d'agost de 2015 a les 13:00h

L’UCE obri les portes amb el 27-S com a referent.
Vídeo

Com és tradicional, a cada edició de l’UCE s’hi dóna la sessió inaugural, que
aquest  any  ha  comptat  amb  la  presència  de  Francesc  Miralles
(vicepresident  del  Consell  de  Mallorca),  Francesc  Homs  (conseller  de
Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya),  Joan  Domènech  Ros
(President  de l’UCE),  Claudia  Soggiu (presidenta de l’Obra Cultural  de
l’Alguer) i Joan Castex (batlle de Prada).

Alejandro Llinares / Adrian Alfonso / Enviats especials Prada

El  president  de  la  Universitat  Catalana d’Estiu  (UCE)  ha
destacat la importància de l’UCE en un any marcat
per la commemoració del tricentenari de Mallorca,
les eleccions plebiscitàries del  27 de setembre al
Principat  de  Catalunya,  i  la  commemoració  de
diferents artistes d’arreu dels Països Catalans, com
l’Ovidi Montllor i la Teresa Rebull, el Joaquim Molas

o el  150 aniversari  del  naiximent  del  músic  Enric  Morera Viura  A  més a  més,  ha
destacat  la  finalització  de  les  obres  de  la  Casa  de  Pau Casals,  situada  a  Valroc,
esdevenint un lloc disponible per a les activitats de les Universitats de la Xarxa Vives
durant tot l’any.

Posteriorment,  ha
esdevingut  la
intervenció  de
Claudia  Soggiu,
encarregada  de  la
lliçó inaugural, en la
qual  emmarcava  la
situació del català a
l’estat  italià  a  més
de  parlar  de  la
història  de  l’Alguer,
destacant  que  la
relació  entre  les
institucions

alguereses i dels Països Catalans s’estretiren a partir de la dècada dels 70 del segle
XX. Seguidament, Francesc Miralles ha destacat l’última ofensiva que van viure les Illes
Balears a la seua llengua i cultura catalana, que malgrat tot hi segueixen vives. Per
últim,  Francesc  Homs  ha  ressaltat  que  la  Universitat  Catalana  d’Estiu,  dóna  la
possibilitat d’escoltar els diferent accents pel qual es parla la llengua catalana.
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