4 La contra
Festes

Aplec de la Verge
de Font-Romeu

El 8 de setembre, el calendari
cristià celebra la nativitat de
la Mare de Déu. Per aquest
motiu es fan grans festes,
especialment a les ermites
dedicades a les anomenades
marededéus trobades.
Una de les festes més curioses és la que es fa a FontRomeu, a l’Alta Cerdanya, i
que té lloc el diumenge més
proper al 8 de setembre.
La llegenda diu que aquesta
marededéu negra va ser trobada per uns pastors al naixement d’una font. Els pastors
la van dur al poble i la marededéu va tornar set vegades a
la font on havia estat trobada.
Finalment es va decidir fer
una capella, convertida avui
en l’ermita de Font-Romeu.
El diumenge de Trinitat es
puja la marededéu de l’església de Sant Martí d’Odelló
fins a l’ermita de Font-Romeu, on s’està fins el diumenge més proper al 8 de setembre. Aquell dia es fa un aplec
multitudinari, una missa i
una processó durant la qual
s’acompanya la imatge de
nou fins a l’església de Sant
Martí d’Odelló.

Baixada de Font-Romeu
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Mirentxu Jordana
Universitat de Girona

«En Dret no es poden fer vaticinis,
però hi ha una part de previsibilitat»

Tres dones polítiques catalanes independentistes, Alba
Vergés, Marta Madrenas i
Mireia Vehí, parlaran aquesta
tarda a les 6 sobre La política: entre la passa curta i la
mirada llarga.

Taula rodona sobre el Projecte Biogenoma dels Països
Catalans. El projecte té com
objectiu a llarg termini la producció d’un catàleg detallat
de les espècies eucariotes dels
Països Catalans.

«Escriure en català és una afirmació de supervivència, són ganes d’existir privadament i col·lectivament» (Montserrat Roig)
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Breus
Homenatge a Jaume Lladó
Presentació de Del camp i
de la terra, de Jaume Lladó.
L’acte servirà també per homenatjar l’autor del llibre
i històric coŀlaborador de
l’UCE traspassat el 2020. A
les 17 h a la Llibreria Catalana de l’Alberg. Amb la intervenció de Ramon Gual, que
ha tingut cura de l’edició.

Mirentxu Jordana és professora de Dret de la Universitat de Girona. Aquest any
participa doblement a les activitats de l’UCE. Va ser a Manresa i avui és a Prada per
impartir la lliçó Cooperació judicial penal a la Unió Europea.

A

vui parlareu de les euroordres?
Parlarem dels principis de la cooperació penal entre els estats i ens centrarem en les euroordres. Revisarem les euroordres llançades contra Puigdemont, Comín i
Puig i l’actualitat del darrer any, amb el pronunciament recent del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea i el plantejament de la qüestió
prejudicial plantejada per Llarena preguntant
què passa amb les euroordres de Bèlgica.
La reacció del jutge Llarena posa en qüestió
el sistema d’euroordres?
Ell qüestiona l’actuació del jutge belga. La
pregunta és si això pot ser qüestionat amb una
qüestió prejudicial, que a mi em sembla que
no. I el tribunal entrarà a avaluar-ho? Seria una
cosa extraordinària que el TJUE entrés a valorar el que ha de fer un jutge belga a la seva
jurisdicció. Aquesta no és la funció del TJUE.
Intentarà respondre les qüestions de Llarena,
però no crec que entri a avaluar si el jutge belga ha actuat correctament. Una altra cosa és
si pensa que hi ha alguna norma europea en
entredit. Si això passés, el TJUE donaria les
claus per interpretar, però la interpretació final
sempre és del jutge nacional. L’objectiu del

TJUE és que el dret europeu s’apliqui de forma homogènia. La qüestió prejudicial tal com
esta plantejada té un parell de paràgrafs que
són bastant discutibles.
Tot el que està passant es podia preveure
quan el 2017 quan va començar l’exili?
Tot, tot, no. Hi ha hagut sorpreses curioses
com la sentència de les immunitats en el cas
Junqueras Vies. La gràcia del Dret és que no
es poden fer vaticinis, però té una part de previsibilitat. Era evident que hi hauria euroordres i que l’Estat espanyol pressionaria per tal
que s’executessin… El que és qüestionable és
si s’han emès de manera correcta i si són l’instrument adequat.
Europa és una esperança?
Sí. El dret europeu també és dret d’aquí i s’ha
de respectar. Aquest any va sortir una sentència que deia que un pronunciament previ d’un
tribunal davant un ordre d’interpol comprometia als altres tribunals europeus pel principi
de confiança mútua. I diu que això també hauria de ser aplicable a les euroordres. Això significa que si un jutge belga resol que no es pot
aplicar una euroordre, aquest resolució és una
sentència ferma a tots els països de la Unió.
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Infraestructures i medi ambient

E

l corredor del Mediterrani és un conjunt
de línies ferroviàries
que han d’unir Algesires amb
l’Estat francès per a transportar persones i mercaderies.
Formarà part de la xarxa de
major activitat econòmica i
logística de la Unió Europea,
el Gran Eix Ferrmed.
El traçat pensat per al corredor del Mediterrani parteix d’Andalusia i passa per
la regió de Múrcia, pel País
Valencià i per Catalunya
abans d’endinsar-se a l’Estat

francès pel Rosselló. Aquest
traçat havia de servir per connectar ports com els de València, Tarragona i Barcelona
amb destins de tota Europa a
través de trens de mercaderies
de gran velocitat. En l’entramat d’infraestructures cal tenir en compte els aeroports i
la conveniència —o no— de
l’aeroport de Barcelona.
En l’acte central d’aquest
matí que duu per títol Corredor mediterrani i aeroport
de Barcelona: medi ambient versus desenvolupament

econòmic? s’exposaran les
diferents alternatives i, per
primera vegada, es faran públiques les primeres dades
d’un macroestudi europeu
sobre fluxos de transport per
carretera. Amb això es coneixeran quines són les rutes amb més activitat. Mai
abans no s’havia fet un estudi
d’aquestes característiques.
L’alternativa ferroviària podria evitar la circulació d’un
gran volum de camions amb
la contaminació que això
provoca.

Jornada Andorrana
Aquest dissabte té lloc la 34a Jornada Andorrana, enguany a «Els boscos andorrans». La gestió
forestal en un país on més del 60 per cent del territori està format per boscos és un tema d’actualitat, especialment en uns moments en què arreu es viuen grans incendis de sisena generació.

Diuen…
Tornarem a vèncer! Oriol
Junqueras i Marta Rovira
@28aOriol
He escoltat a la Consellera Laura
Vilagrà, a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent;
“Nosaltres proposem l’autodeterminació i l’amnistia. El govern
de l’estat va negar els indults que
finalment es van produir”.
Quico Sallés
@QuicoSalles
Hola, senyor Guia! M’hauria
agradat saludar-lo de saber que
era per Prada! Li hauria presentat
els 3 gendarmes (1 dona i 2 homes) que molt amablement van
preguntar si vindria @krls davant
els 4 periodistes que treballem al
vestíbul. El pèsol se’l pot quedar;
tenim cafetera.

Activitats programades per avui
de les 9 a les 12 del mIgdIa
Àrea de Ciències i tecnologia [Alberg Tendal 1]
Ciència i tecnologia al servei de la medicina. Aplicació mèdica de les tecnologies disruptives
basades en la imatge: des del 3D a la inteŀligència artificial (de 9 a 2/4 d’11) Tecnologies
3D. Simulacions i fabricació additiva al servei de la medicina personalitzada i dispositius a
mida del pacient (de 2/4 d’11 a 12)
Àrea de Dret [Alberg Aula 2]
Drets individuals i coŀlectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals.
Cooperació judicial penal a la Unió Europea (de 9 a 2/4 d’11) Madrid, Brussel·les,
Luxemburg, Estrasburg i Ginebra: la relació entre les diferents instàncies dels drets
fonamentals (de 2/4 d’11 a 12)
Àrea de Pensament [Alberg Tendal 2]
Les figures de l’intel·lectual i del filòsof. Les figures de l’intel·lectual i del filòsof (2) (de 9
a 11) Presentació del llibre Desànim de lucre (d’11 a 12)
Àrea d’Història
Balanç històric sobre les Germanies. [Alberg Lido Sala 2] La memòria de la Germania
al País Valencià (de 9 a 2/4 d’11) La memòria de la Germania a Mallorca (de 2/4 d’11 a
12) — Moviments i ideologies rupturistes del liberalisme a la transició política. [Alberg
Aula 1] El catalanisme entre el segle XIX i XX (de 9 a 10) La violència organitzada de la
postguerra: els escamots (de 10 a 11) Debat (d’11 a 12)
Àrea de Llengua [Lido Planta Baixa]
Fer del català una llengua normal. La llengua estàndard que cal per a una situació de
normalitat (de 9 a 10) Canviar actituds lingüístiques... per a fer del català una llengua
normal (de 10 a 11) El futur del català. Discursos i perspectives (d’11 a 12)
Àrea de Música [Lido Sala 1]
Construir la música d’un país en llibertat. Música, identitat i consciència nacional. La
música com a eina de construcció nacional a la Catalunya contemporània (de 9 a 10) Josep
Anselm Clavé i la revolució cantada (de 10 a 12)
Cursos de formació cultural [Casal del Conflent]
Iniciació a la llengua. Llengua catalana. Nivell mitjà (de 9 a 2/4 d’11) Llengua catalana.
Nivell superior (de 2/4 d’11 a 12)
Jornades
XXXIV Jornada Andorrana: «Els boscos andorrans» (de 9 a 12) [Sala Pessebre]
IX Jornada Algueresa (de 9 a 12) [en línia]
a les 12 del mIgdIa
Actes i commemoracions [Lido Sala 2]
Corredor mediterrani i aeroport de Barcelona: medi ambient versus desenvolupament
econòmic?
de les 2 a les 5 del capvespre
Jornades [Sala Pessebre]
XXXIV Jornada Andorrana: «Els boscos andorrans» (de 2/4 de 3 a 5)
Cursos de Formació Cultural [Alberg Pau Casals]

La consellera Laura Vilagrà intervé a les Jornades de la Fundació Irla en el marc de l’UCE de Prada

Taula rodona sobre la Llengua, mitjans de comunicació i infants i adolescents: connexió o desconnexió?

Actuació de Vienna a la plaça de la vila

La consellera Geis en un acte on també participaven els rectors de les quatre principals universitats catalanes

Tendal amb un dels cursos vist des de la Llibreria Catalana instaŀlada al Campus

Uns alumnes aprofundeixen en el coneixement de la Llengua Catalana en un dels cursos de formació cultural

Coneixença Catalunya Nord «Catalunya Nord: any 2 de la COVID» (de 3 a 5 Aula 2) —
Introducció a la llengua occitana. Pèire Bec i la literatura Gascona (de 3 a 4 Aula 1) Introducció
a l’occità: sociolingüística, dialectologia i aprenentatge pràctic (de 4 a 5 Aula 1) — Introducció
als Països Catalans. «Els atacs contra la unitat de la llengua» L’Alguer (de 3 a 4 Tendal 2)
Tallers
Escriure teatre (de 3 a 5 Alberg Tendal 1) — Muntanyisme (de 2/4 de 3 a 5 Alberg Menjador)
— Cançons populars (de 3 a 5 Alberg Tendal 3) — Fotografia digital (de 3 a 5 Lido Sala 1)

a les 5 del capvespre
Actes i commemoracions [Lido Sala 2]
Projecte Biogenoma dels Països Catalans: conèixer el genoma de les espècies
Fòrum Obert
Presentació del llibre Del camp i de la terra, de Jaume Lladó [Alberg Lliberia Catalana]
a les 6 del capvespre
Actes i commemoracions [Lido Sala 2]
La política: entre la passa curta i la mirada llarga
Fòrum Obert
Presentació del llibre Jade d’Elisenda Puig [Alberg Tendal 3]
a les 9 del vespre
Espectacles - Música [Plaça de la vila]
Cobla Casanoves

