
Enguany la Universitat
Catalana d’Estiu cele-
brarà el cinquantenari
de la seva existència i

ens en felicitem perquè ha estat
un espai de trobada, de llibertat,
de transmissió de coneixements,
de formació, de raonament,
d’afermament de la personalitat,
de defensa de la nostra cultura...
Cinquanta anys i un balanç que
cal estimar francament positiu.
Moltes persones que han ocupat
i ocupen càrrecs a les institucions
públiques, i també a les privades,
han rebut la influència d’alguns
dels seus cursos.

Manresa en té molts més
d’anys, segles, i la ciutat ha passat
per etapes i conjuntures molt di-
verses. A vegades ha estat capda-
vantera en la introducció de noves
tecnologies; d’altres, ha destacat
pel seu esperit comercial tot fent
jugar el seu paper central a Cata-
lunya. Els moviments socials i po-
lítics han tingut, també, un paper
destacat, tant a la ciutat com a les
viles properes. S’acaba també de
tancar, amb notable profusió d’ac-
tes i èxit d’assistència, la comme-
moració de la redacció de les ano-
menades Bases de Manresa, que
formen part dels fonaments ideo-
lògics del catalanisme polític, i en-
guany la ciutat és Capital de la
Cultura Catalana.

Segurament per alguns dels
motius anteriors, tant l’Ajunta-
ment de Manresa com l’Associa-
ció de Professionals Sèniors al Ser-
vei del Territori (Gest!), amb la

col·laboració d’altres entitats i ins-
titucions docents, han volgut fer
una experiència innovadora per
apropar la ciutat al coneixement
que la Universitat Catalana d’Es-
tiu transmet, i així la institució que
ha realitzat les seves actuacions
principals des de Prada del Con-
flent tindrà una extensió a Manre-
sa, del 5 al 10 de juliol, amb uns
cursos generals semblants, però
amb activitats força diferenciades.

La funció de tota universitat és
la de promoure nous sabers, per
mitjà de la docència, la recerca i la
transmissió dels coneixements a
la societat. La Universitat Catala-
na d’Estiu ve a ser una extensió
dels centres d’ensenyament supe-
rior que hi ha a l’àmbit territorial
de la cultura catalana, els anome-
nats Països Catalans, que com-

prenen des d’Andorra fins a terri-
toris que formen part dels estats
espanyol, francès i italià. La seva
missió bàsica no és la recerca,
però sí la transmissió de coneixe-
ments per mitjà de la docència i el
debat. La trobada de professors,
intel·lectuals, professionals i
alumnes dels àmbits anteriors és
molt important, estiguin o no en
edat universitària, perquè avui la
formació reglada i la no reglada
duren tota la vida, i això val tant
per a les persones amb una o més
titulacions, com per a les perso-
nes que s’han format al llarg de
l’exercici de la seva professió. 

Eines per entendre
Manresa ha de ser un lloc de tro-
bada i de formació per contribuir
a vitalitzar el pensament i adquirir

criteri propi sobre algunes de les
problemàtiques que assetgen la
societat contemporània, tant la
global com la nacional i la local.
La Universitat Catalana d’Estiu a
Manresa, igual que la que es fa a
l’altra banda del Pirineu, ha de
contribuir al foment de la cultura
catalana, però també al desenvo-
lupament i enriquiment personal
amb la interiorització de nous
conceptes, tant tècnics com hu-
manístics, que ens han de servir
per entendre el que està passant,
i avançar el pensament cap al que
pot arribar a passar. Una univer-
sitat popular, democràtica, no
dogmàtica, apta per als estudiants
universitaris i per a les persones
inquietes que no han pogut cur-
sar estudis superiors, tinguin
l’edat que tinguin.

Personalment, vaig acceptar la
proposta del president-rector de
la Universitat Catalana d’Estiu, Dr.
Jordi Casassas, de l’alcalde de
Manresa i de Gest! per fer les fun-
cions de vicepresident per als cur-
sos i activitats desenvolupades a
Manresa, oferiment que vaig ac-
ceptar desinteressadament amb
el convenciment i la creença que
aquesta experiència de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu pot ser molt
positiva per als ciutadans de les
comarques centrals catalanes, i
també dels de la resta de Catalu-
nya i els altres països, perquè pu-
guin conèixer la ciutat, els seus
edificis singulars i el seu comerç,
però fonamentalment per esten-
dre i divulgar nous coneixements.
La universitat ha de ser un mitjà
de diàleg entre cultures i sabers.
Un espai de crítica lliure, però po-
sitiva i raonada, compromesa
amb els problemes de la societat. 

La Universitat Catalana d’Estiu
a Manresa hauria de contribuir a
la formació dels seus alumnes i en
el seu desenvolupament perso-
nal, però també al dels seus pro-
fessors per mitjà de l’experiència
del diàleg, tal com ja es feia a l’an-
tiga Grècia. Una universitat ober-
ta a joves i grans, científica i de
qualitat, formadora d’actituds i
valors, encara que per ser d’estiu
sigui de curta durada.

El lema de la Universitat Cata-
lana d’Estiu d’enguany és un vers
de Miquel Martí i Pol: «I, tanma-
teix, la remor persisteix». Efecti-
vament que persisteixin pensa-
ments i paraules i es remogui l’en-
teniment. «Vivat nostra societas!»
i «Vivant studios!», com canta en
llatí l’himne universitari, per con-
tinuar apel·lant a «la recerca de la
veritat, perquè floreixi la fraterni-
tat i la prosperitat de la pàtria».

La Universitat Catalana d’Estiu a Manresa
La ciutat acull l’UCE en el tram final del 125è aniversari de les Bases de Manresa i l’any que és Capital de la Cultura Catalana 
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La sala d’actes de l’institut Lluís de Peguera de Manresa, que acollirà els cursos i altres actes de l’UCE

LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central –FUB, EPSEM, institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM, Casal de la Gent
Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament superior i mitjà, de l’acti-
vitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns, és socialment dinamitzadora i enriquidora.
Les entitats i els centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
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L’UCE-Manresa s’ha estructu-
rat en cinc cursos que es desenvo-
luparan als matins, dels quals
cada alumne en pot escollir un.
Després dels cursos generals, que
es faran de 9 a 12 del migdia a
l’institut Lluís de Peguera, hi hau-
rà diferents actes i commemora-

cions de caràcter general a la ma-
teixa seu, i, posteriorment, de 4 a
6 de la tarda, a l’Espai Plana de
l’Om, hi haurà debats sobre temes
d’actualitat, que entroncaran amb
sessions de cinefòrum a desenvo-
lupar de les 6 a 2/4 de 9. I, després
de sopar, gresca i música per a qui
vulgui a la plaça Major.

Els cursos generals que s’oferi-
ran seran, a l’Àrea de Ciències de
la Natura, un sobre «Sostenibili-
tat: realitat o quimera», que coor-
dina el naturalista i geògraf Dr.
Martí Boada de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona; a l’Àrea de
Ciència i Tecnologia, un curs «De

la física quàntica a les nanotecno-
logies», que coordina la Dra. Nú-
ria Ferrer de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya; a l’Àrea d’His-
tòria, el curs es divideix en dues
parts, «UCE 1968-2018: balanç de
50 anys d’historiografia» i «Dels
orígens de la identitat nacional a
l’independentisme», coordinat
pel Dr. Àngel Casals de la Univer-
sitat de Barcelona; l’Àrea de Lite-
ratura presenta un curs dirigit pel
Dr. Joan Santanach de la Univer-
sitat de Barcelona sobre «Lectures
i interpretacions dels clàssics me-
dievals. Balanç de més d’un se-
gle». Finalment, l’Àrea de Ciències

de la Salut ofereix un curs sobre
«La sanitat i la societat avui», coor-
dinat pel Dr. Jordi Craven-Bartle
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i amb una part dedica-
da a alimentació i salut que diri-
girà la Dra. Blanca Ribot, de la
Universitat Central de Catalunya.

En els actes, commemoracions
i debats de tarda s’esperen tractar
temes relacionats amb l’empresa
i l’economia catalana, el paper del
llibre a la nostra societat, els pro-
blemes de democràcia i seguretat
que generen els big data, el paper
de Pere Casaldàliga i del papa
Francesc en la teologia de l’allibe-

rament, la relació entre esport i
política, els usos lingüístics i el pa-
per cultural dels joves, els atacs
contra l’escola, etc. 

Les sessions de cinema tindran
alguns dels seus directors com a
presentadors i es tractarà la pro-
blemàtica del cinema en català.
Finalment, s’espera que diferents
dirigents polítics i intel·lectuals
puguin participar en els actes.
Tant en aquests com en els cursos
s’ha cercat incloure-hi algun pro-
fessor de les universitats ubicades
a les comarques centrals de Cata-
lunya, i algun professional desta-
cat d’aquestes comarques.
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Les sessions de cinema les presentaran alguns dels seus directors 

Al costat dels cursos,
l’UCE-Manresa inclourà
debats sobre temes
d’actualitat i cinefòrum 
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