El premi Canigó és el màxim reconeixement de l’UCE
a persones i entitats que s’han
distingit per la seva defensa
dels Països Catalans. Enguany
es distingirà a la Vila de Prada i a Joandomènec Ros,

Després que l’any passat
l’emergència sanitària prococada per la COVID-19 n’impedís la celebració, aquest
2021 es reprèn l’UCE de
Manresa. Tindrà lloc del 1r
al 3 de juliol.

«Fer dels Països Catalans una nació normal»

Diari

www.uce.cat

Prada
#ucestiu21
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Matrícules
Enguany hi ha dues modalitats de matrícula:
Matrícula en línia
La matrícula al campus virtual inclou l’accés als cursos, seminaris, conferències,
debats, homenatges, tallers,
debats, taules rodones, concerts i cinema, durant un any.
El preu de la matrícula és de
45,00 €.

L’UCE 21: des de Prada i des de casa
L’edició de l’UCE 2020 va
ser molt complicada per les
limitacions imposades per
la crisi de la Covid-19. Tot i
això, la Universitat Catalana
d’Estiu va aconseguir tirar endavant una edició exitosa que
per primera vegada va tenir
una gran dimensió en línia.
Enguany, amb l’experiència
adquirida i tot esperant que
les limitacions sanitàries no
siguin tan contundents com

les de l’any passat, l’UCE
presenta una edició que combina una part presencial i una
altra de telemàtica.
L’UCE 2021 desenvoluparà
les seves activitats presencials
en diferents espais de la capital del Conflent, essent el
Centre Pau Casals el punt
central i la seu del secretariat.
Abans de viatjar a Prada assabenteu-vos dels requisits sanitaris vigents a l’Estat francès.

IMPORTANT
Els cursos de les àrees de
coneixement són susceptibles
d’obtenir reconeixement
acadèmic (crèdits de l’European Credit Transfer System)
a les universitats de la Xarxa
Vives. Per saber si la vostra
Universitat us reconeixerà el
curs i amb quants crèdits, us
recomanem que ho pregunteu als punts d’informació
habituals.

Matrícula presencial
La matrícula presencial és només per a l’accés a les activitats, no inclou ni l’estada ni la
manutenció (només en el cas
de les beques AGAUR). Inclou l’assistència als cursos,
seminaris, conferències, debats, homenatges, tallers, debats, taules rodones, concerts
i cinema, els dies de l’UCE.
Els preus per a tota l’edició
són els següents:
Adults: 147,00 €
Joves (de 15 a 25 anys): 91,00 €
Nens (de 0 a 14 anys): 54,00 €
Els preus per dia són:
Matrícula d’activitats per dia
d’adults: 21,00 €
Matrícula d’activitats per dia
de joves: 13,00 €
Matrícula d’activitats per dia
de nens: 8,00 €

Matrícula’t a www.uce.cat i 933 172 411

Avançament de cursos
Àrea de Ciències de la Natura
«Una mirada a l’estat del medi ambient»
Àrea de Ciència i Tecnologia
«Ciència i tecnologia al servei de la biomedicina»
Àrea de Ciències de la Salut
Àrea de Dret
«Drets individuals i col·lectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals»
Àrea d’Economia
«Pandèmies, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur,
fam, guerres, desigualtats… El món va cada cop pitjor? O no?»
Àrea de Pensament
«Les figures de l’intel·lectual i del filòsof»
«La filosofia catalana els darrers vint anys»
Àrea de Feminisme
«Maternitats, cures i conciliació»
Àrea d’Història
«Balanç històric sobre les Germanies»
«Moviments i ideologies rupturistes del liberalisme a la transició política»
Àrea de Literatura
«Vincles literaris entre Itàlia i Catalunya, en el setè centenari
de Dante Alighieri (1321-2021)»
Àrea de Llengua
«Fer del català una llengua normal»
Àrea d’Història de l’Art:
««PAIS_ATGE»: paisatge i identitat a l’art contemporani dels
Països Catalans»
Àrea de Música
«Construir la música d’un país en llibertat»
Àrea de Ciències polítiques

Beques

.
Enguany l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix beques que cobreixen el 75 % del cost de
matriculació, estada i manutenció, per a estudiants matriculats
o prematriculats en alguna de les 21 universitats de la Xarxa
Vives d’Universitats, de divuit a trenta anys d’edat. Preus per
a tota l’edició amb la beca de l’AGAUR: de 26 anys a 30 anys
110,25 € i de 18 a 25 anys 96,25 €.

3a UCE Manresa. Del 1r al 3 de juliol del 2021

BLOC 1: Inauguració amb
Marc Aloy, Jordi Casassas i
Josep Sinca.
BLOC 2: «Crisi sanitària:
desafiaments democràtics en
temps d’emergència».
«Cooperació judicial penal
a la UE»
Taula rodona: Cap a la
residualització del català?
amb Carme Junyent, Gabriel

Bibiloni, Enric Gomà,
Montserrat Sendra i Jaume
Puig.
BLOC 3: «Dret de crisi o
necessitat i descentralització
política» per Joan Ridao El
dret penal i la política» per
Joan Queralt.
Conferència de Salvador
Cardús: Catalunya, una
societat descohesionada?

BLOC 4: «Garantia dels
drets per al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de
Drets Humans» per Míriam
Company.
Conferència d’Albert Carreras: Els efectes econòmics
de la pandèmia.
Taula rodona: Tsunami i desmobilització: on som? amb
Antoni Bassas, Joan Becat,
Eduard Voltas i, Aina Font.
BLOC 5: «Entre els tribunals estatals i l’ONU: la
interacció de les diferents
instàncies de garantia dels
drets fonamentals» per Josep
Costa. «La garantia dels
drets polítics per al Tribunal
de Justícia de la Unió Europea» per Marc Marsal.
Cloenda amb Joandomènec
Ros, Marc Aloy, Josep Sinca
i Jordi Casassas.

Matrícules
UCE Manresa
L’UCE de Manresa tindrà lloc a l’Institut Lluís
de Peguera (Pl. d’Espanya, 2). Les inscripcions
s’han de fer al teatre
Kursaal (https://kursaal.
koobin.cat/).
Us podeu inscriure als
cinc blocs per 15€.
A partir del dia 21 de
juny podeu fer la inscripció a cada un dels
blocs per separat.
El bloc 1 és gratuït,
mentre que els blocs 2,
3, 4 i 5 tenen un preu de
5 € cada bloc.

