DADES UCE 2022
Procedència
País Valencià........8,20%
Illes Balears..........0,82%
Catalunya Nord....9,84%
Principat.............78,68%
Altres...................2,46%

Alumnes presencials..............325
Alumnes virtuals....................106
Professors i conferenciants....132
Organització............................20
Espectacles..............................53
Periodistes................................22
Jornades.................................103

S’ha acabat la 54a Universitat Catalana d’Estiu. Durant deu
dies Prada ha tornat a ser un lloc de trobada, de debat i d’intercanvi d’experiències per a professors i alumnes de totes les
regions dels Països Catalans. Cursos, conferències, taules rodones, tallers, espectacles… l’UCE es viu intensament, tant de
dia com de nit. La bona notícia és que ja només queda un any
per tornar a Prada. La 55a UCE ja ens espera.

«En veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa, els ocellets cantant, a festejar-lo van amb sa veu melindrosa»

Diari

Prada

www.uce.cat

#ucestiu22
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Activitats d’avui

Laura Borràs clausurarà la 54a Universitat Catalana d’Estiu

L’UCE 2022 arriba al final

D

eia Miquel Porter
que la Universitat
Catalana d’Estiu és
la República de la llibertat
i del bon humor. Segur que
podria haver afegit que per
tal que aquests dos elements
actuïn de manera intensa és
indispensable que també sigui un territori de respecte.
De respecte entre les persones i de respecte entre les
idees.
Ho hem dit: l’UCE és un
territori de llibertat on tothom
s’hi pot expressar lliurement i

on no es censura ningú. Només
es tracta d’actuar amb respecte, amb una mica d’empatia i
escoltar (i mirar d’entendre)
les raons de l’altre.
Avui l’UCE clausura la 54a
edició i segueix escrivint una
història que combina el rigor
acadèmic i la convivència
entre estudiants i professors
d’arreu dels Països Catalans.
Prada deixa petjada i són
molts els que hi han viscut
experiències inesborrables, i
volem que continuï sent així
molts anys més.

Laura Borràs a La cLausura
La clausura de la 54a Universitat Catalana d’Estiu anirà a càrrec de Laura Borràs.
En el moment que Borràs
va acceptar la invitació de
l’UCE, era presidenta del
Parlament de Catalunya. Poc
després el TSJC va obrir judici oral en contra seva i la
mesa del Parlament la va suspendre com a diputada i, per
tant, com a presidenta de la
institució. Tot i així, l’UCE
ha mantingut la seva invitació per a la cloenda d’avui.

De Les 9 a Les 12 DeL migDia
Dret. Democràcia, minories i
drets: visió multinivell (estat de
la qüestió a Espanya, Europa i
l’ONU). Democràcia, autodeterminació i minories nacionals
(de 9 a 2/4 d’11) La defensa dels
drets lingüístics a Europa (de 2/4
d’11 a 12)
Pensament. El pensament social
i polític en la música catalana del
segle XXI. (de 9 a 12) (Alberg
aula 2)
Història. Governs en temps
d’urgències: institucions revolucionàries i de ruptura als Països Catalans. Governs de l’exili
(1939-1977) (de 9 a 10) Assemblea de Parlamentaris (1977) (de
10 a 11) Col·loqui (d’11 a 12)
(Lido sala 2)
Llengua. La lexicografia catalana. Ecologia del llenguatge (de 9
a 10) Els diccionaris catalans (de
10 a 12) (Alberg tendal 2)
Música. Música i guerra. (de 9 a
12) (cinema)
Història de l’art Tot art és política?. The Art of the Resistance
(Art d’emergència actual a Ucraïna) (de 9 a 2/4 d’11) Artivisme
feminista als Països Catalans (de
2/4 d’11 a 12) (en línia)
Formació cultural (Casal del
Conflent) Iniciació a la llengua.
Nivell mitjà (de 9 a 2/4 d’11).
Nivell superior (de 2/4 d’11 a 12)
Jornades [Alberg A1] V Jornada Menorquina: «Investigació
i edició a l’Institut Menorquí
d’Estudis» (de 9 a 12)
a Les 12 DeL migDia
Actes i cloenda
«Té límits el parlamentarisme?».
(Cinema)

Les fotos del dia

L’altra cara de l

La consellera Laura Vilagrà, Jordi Casassas i Joan Maluquer es dirigeixen al Lido

El baix relleu d’una columna de Gustau Violet observa com es preparen les carpetes

Xavier Antich, Dolors Feliu, Josep Maria Vilajosana i Quico Sallés

Un dels actes del cinema vist des de fora la sala

Tast de vermut de Reus i d’avellanes de Riudoms al campus de l’UCE

Un pin amb l’estelada i la bandera d’Escòcia lluint a la solapa d’Alex Salmond

Dos balladors al bell mig de la plaça dansen al compàs de la música de Xicu

L’hora de dinar ha estat un dels moments de relax i socialització

l’UCE

El cim del Canigó, objectiu assolit pels assistents al taller de muntanyisme

Taller de samarretes amb lletres de cançons organitzat per joves d’Alacant

Al primer pis de l’Alberg hi han dinat autoritats i participants als actes centrals

Astronomia a l’abast de tothom a les classes de l’àrea de Ciència i Tecnologia

Mireia Vives, parella artística de Borja Penalba, va embadalir el públic de la plaça

Tot preparat per al bar de nit: coles, aigua i alguna cervesa

Martí Boada, flamant premi Canigó 2022 concedit per l’UCE

Qui vol estar informat del com i el què de l’UCE ho té clar: Diari de Prada
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L’entrevista
Dones
nord-catalanes
Eliana
Comelade
Gastrònoma, cuinera, divulgadora de la cuina catalana i
membre del Cercle d’Investigació i Documentació Medieval de Catalunya, Eliana
Thibaut Comelade va néixer
a Rigardà, al Conflent, el
28 d’abril del 1928. Es va
casar amb el psiquiatre Pere
Comelade i era mare del
pianista i compositor Pascal
Comelade.
Va publicar en català el
seu primer llibre, Cuina
rossellonesa i de la Costa
Brava, l’any 1968. Va ser el
primer de nombrosos llibres
publicats en català i francès,
entre els quals destaquen La
cuina medieval catalana, La
cuina del foie gras, La cuina
dels Països Catalans, reflex
d’una societat i La Cuisine
catalane en dos volums, un
veritable èxit reeditat regularment des de la seva publicació el 1978.
L’any 2000, l’Ajuntament
de Perpinyà li va concedir
el premi Joan Blanca i, el
2009, la Generalitat la va
reconèixer amb la Creu de
Sant Jordi. Va morir a Perpinyà el 6 d’abril del 2021,
just abans de fer 96 anys.

Eliana Comelade

dimarts, 23 d’agost del 2022

Jordi Casassas
Rector de la Universitat Catalana d’Estiu

«La 54a UCE ha estat una
edició de normalització»

Jordi Casassas és doctor en història contemporània i catedràtic a la Universitat de Barcelona. Ha estat president de l’Ateneu Barcelonès i és membre de l’IEC. Avui clausura la seva setena Universitat Catalana d’Estiu com a president de l’equip rector.

F

em una mica de balanç de l’UCE 22.
Hi ha hagut més gent i una mica més
d’entusiasme. Hem sortit del pou de la
pandèmia i hi ha més gent jove i més moviment. Estic content perquè ha vingut gent de
diferents opcions polítiques. Ha estat una edició de normalització.
Hi ha més gent, però encara limitada per la
capacitat de la infraestructura.
Lamentablement no podem allotjar ni donar
menjar i aquí hi caben els que hi caben. Això
també ens limita pressupostàriament. No podem fer-hi més. Sort que tenim Vallroc perquè
si no hauríem desaparegut.
Reptes per al futur. El primer és tornar al
Liceu?
Sí. Des de la meva perspectiva tenim tres
reptes. Un és el retorn al Liceu, que ara, sortosament, ja no depèn del proviseur del Liceu
sinó de l’Ajuntament de Prada. De moment,
l’Ajuntament no pot llogar tot el servei de neteja i de menjadors només per a la setmana de
l’UCE perquè se n’ha de responsabilitzar durant dos mesos. Veurem com ho solucionen.
Quin és el segon repte?
Per nosaltres ha tingut un gran interès la vin-

guda dels rectors amb la consellera del ram.
Ha estat una trobada molt important perquè
ens dona la possibilitat de normalitzar l’aportació de la conselleria. Això pot representar
un replantejament del funcionament de la
Universitat, que encara no sabem quin abast
tindrà. En tot cas, no crec que modifiqui l’essència de l’UCE.
Potser hi haurà més reconeixement de
crèdits acadèmics?
Aquest és un dels aspectes a tractar, però
amb el retorn de les universitats al Patronat,
la conselleria pensa que pot intervenir en el
funcionament acadèmic de l’UCE.
Ens falta el tercer repte.
És acabar les obres de l’Alberg Pau Casals.
Ho estem treballant molt i veurem si ens en
sortim. Estic molt enderiat d’acabar-ho perquè
ens donarà més possibilitats d’aules.
T’atreviries a posar un calendari?
Malauradament, no. Ahir vam posar fil a
l’agulla amb les obres amb la vinguda d’arquitectes de la Generalitat, que s’ho han començat a mirar seriosament. No m’atreveixo
a fer un calendari, però sí que puc dir que el
tema està encaminat.
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