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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

La celebració de la 52a Universitat Catalana d’Estiu s’ha hagut d’adaptar a les restriccions              

derivades de la COVID-19. Així, doncs, un decret municipal del 4 d’agost (12 dies abans,               

doncs, de l’inici de l’edició!) ens denegà l’ús de les instal·lacions municipals i l’espai públic.               

Tot i això, el batlle ens informà que ens era permès de servir-nos de les instal·lacions                

privades de què l’UCE és responsable, només amb els participants dels actes i l’equip              

d’organització, amb el recinte tancat. Per tant, hem hagut de fer l’UCE a l’Alberg Pau Casals -                 

Canigó sense la presència d’alumnes. La qual cosa ens suposà l’enèsima adaptació de format              

de l’edició aquest any 2020. Per sort, prèviament havíem creat un campus virtual universitari              

i decidírem oferir tots els cursos en línia, sense presencialitat, amb accés restringit als              

matriculats. Els actes, les commemoracions i els debats, del migdia i el capvespre, foren              

emesos des de les nostres instal·lacions a Prada en streaming, com sempre, i amb accés               

obert. Els concerts i els espectacles s’emeteren, també des de les nostres instal·lacions a              

Prada, per primera vegada en streaming i amb accés obert a través del web de l’UCE. 

Tota aquesta nova situació provocà, d’una banda, una davallada de l’import previst de             

despeses d’allotjament i manutenció dels professors i els alumnes; i, de l’altra, una             

disminució dels ingressos en concepte de matriculacions dels alumnes, les beques i les             

aportacions d’entitats. No és fàcil improvisadament, quan no està previst, obtenir           

matriculacions en línia. Vam estar lluny, doncs, de les inscripcions necessàries per a arribar a               

un equilibri econòmic en aquesta edició. 

La voluntat de fer una UCE al més normal possible, és a dir, que combinés la part acadèmica,                  

la de debat i la festiva, ens portà a mantenir els concerts (amb un seguiment, en conjunt, de                  

4.265 connexions); cosa que, certament, sumada al descens de matriculacions i a les             

despeses inherents al campus virtual, ens provocà un dèficit. Aquest dèficit ha estat cobert              

gràcies a una aportació extraordinària del Departament d’Empresa i Coneixement de la            

Generalitat de Catalunya destinada a pal·liar els efectes de la COVID-19. 

Cal comentar que la tercera edició de l’UCE a Manresa, prevista per a principi del mes de                 

juliol, hagué de ser suspesa per l’evolució de la pandèmia (aleshores ben diferent de la               
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Catalunya Nord), per la prioritat municipal d’atendre les necessitats socials d’una població            

com la capital del Bages i per la incertesa en l’obtenció del mecenatge necessari del teixit                

empresarial del Bages, atesa la situació econòmica. 

D’altra banda, la 33a Jornada Andorrana, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències             

(SAC) amb el títol «Andorra i la multiculturalitat» del 22 d’agost, prevista a Prada perquè les                

restriccions fins al 4 d’agost ho permetien, s’hagué de reubicar després del decret municipal              

de què hem parlat a l’inici d’aquesta introducció. Així, doncs, la SAC reaccionà amb rapidesa i                

traslladà la jornada a l’auditori del Palau de Gel de Canillo, amb una assistència màxima de                

50 persones en un espai que té una capacitat per a 350 persones. En aquest espai hi hagué                  

tretze ponències presencials i quatre càpsules enregistrades, a les quals cal afegir onze             

ponències escrites que seran aplegades en el volum anual. 

La Fundació Josep Irla, al seu torn, optà per un acte presencial emès des de Prada (amb                 

l’eurodiputada Diana Riba) i vuit conferències enregistrades del seu fons. 

D’altra banda, cal dir que la situació general—i, sobretot, d’allotjament—impossibilità          

l’encontre habitual del Cor dels Països Catalans. 

L’experiència d’enguany, tot i les restriccions, ha estat positiva i ens fa plantejar dur a terme                

les pròximes edicions combinant la versió presencial amb la virtual. Hem vist que pot ser               

aquesta la manera de créixer, sense les limitacions de l’espai físic: una aula pot acollir una                

quarantena d’alumnes i, alhora, triplicar aquesta assistència amb alumnes en línia.  

També hem vist que hem fet un campus universitari virtual d’excel·lència: cada curs             

disposava d’un tècnic de la nostra organització fent-ne el seguiment, acompanyant cada            

ponent en el desenvolupament del curs des del dia anterior i resolent els problemes que               

poguessin anar sorgint. Simultàniament, la secretaria de professors estava en contacte           

permanent amb els ponents i el nostre tècnic; i la secretaria d’alumnes resolia els problemes               

de connexió al campus dels inscrits als cursos i els seus dubtes. 

Tot i les dificultats i l’experiment del nou format, hem aconseguit que els nostres actes               

públics, emesos des de Prada (amb l’Alberg Pau Casals - Canigó com a centre d’emissions),               

tinguessin molta projecció i la percepció general és que ha estat una edició important. És               

evident que el factor televisiu ha estat clau, però cal no oblidar el dossier de 425 pàgines que                  

aplega la repercussió que hem tingut als mitjans en paper i digitals. 
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El futur físic de l’UCE—un cop se superin les restriccions de la pandèmia—apunta cap a una                

versió presencial reduïda, amb un màxim de 150 alumnes, a l’Alberg Pau Casals - Canigó. Els                

alumnes s’allotjarien pel seu compte en diferents establiments hotelers de Prada i el             

Conflent, al marge de les nostres instal·lacions (reservades a l’equip d’organització). Els            

concerts, naturalment, es tornarien a fer a la Plaça de la Vila. Només que aconseguim               

multiplicar els alumnes en línia, la viabilitat estaria assegurada. 

Si amb totes aquestes circumstàncies adverses hem aconseguit dur a terme la 52a edició,              

mantenir les subvencions i equilibrar el balanç, cal informar també que l’Alberg Pau Casals -               

Canigó ha sofert durament les conseqüències de la pandèmia, com qualsevol establiment            

del sector. Així, doncs, el 12 de març el Departament d’Educació de la Generalitat de               

Catalunya publicà el decret d’anul·lació de totes les activitats fins a finals de curs. També               

s’ha hagut de procedir a tancaments i cancel·lacions del programa Vacances en Família. Hem              

rebut, doncs, cancel·lacions del programa Vacances en Família (1.163 persones) i de l’Entorn             

d’Aprenentatge del Canigó (1.443 persones): 2.606 persones en total. És una llàstima perquè             

l’Alberg Pau Casals - Canigó hauria superat els anys anteriors (només hem acollit 2.127              

persones). Esperem que aviat, en la mesura que sigui, entrem a una certa normalitat i               

puguem impulsar aquest projecte i infraestructura d’èxit i que—remarquem-ho un cop           

més—ens ha permès celebrar la 52a edició de la Universitat Catalana d’Estiu. 
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2. EQUIP RECTOR 

 

 
EQUIP RECTOR 

President: JORDI CASASSAS i YMBERT (catedràtic d'història contemporània, Universitat de          

Barcelona) 

 

Vicepresidents: JORDI CRAVEN-BARTLE i LAMOTE DE GRIGNON (director del Servei          

d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), JOSEP MONSERRAT             

(degà de la Facultat de Filosofia, UB) i ELISENDA PALUZIE (Facultat d’Economia i Empresa,              

UB) 

 

Vicepresidents adjunts: JORDI SALES (UB) i JAUME SOBREQUÉS (UAB) 

 

Assessors territorials: MIQUEL ARNAUDIÈS (president de la Federació d’Entitats per a la            

Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), ANNA ARQUÉ (International              

Commission of European Citizens), ALÀ BAYLAC-FERRER (director de l’Institut Franco-Català          

Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), JOAN BECAT (membre de l’Institut           

d’Estudis Catalans), MARTA FONOLLEDA (directora de l’Agència de Qualitat de          

l’Ensenyament Superior d’Andorra, professora de ciències de l’educació a la UAB i membre             

de la Societat Andorrana de Ciències), VÍCTOR GÓMEZ LABRADO (escriptor), JOAQUIM           

MONTCLÚS (president de l'Associació Cultural del Matarranya), MERCÈ MORALES         

(historiadora), JOSEFINA SALORD (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis),         

CARLES SECHI (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i SEBASTIÀ SERRA            

(catedràtic d’història contemporània a la Universitat de les Illes Balears) 

 

Caps d'àrea: GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears), MARTÍ BOADA i JUNCÀ             

(Universitat Autònoma de Barcelona), JAUME CARBONELL i GUBERNA (Universitat de          

Barcelona), ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona), JORDI CRAVEN-BARTLE i LAMOTE DE           

GRIGNON (Universitat Autònoma de Barcelona), NÚRIA FERRER i ANGLADA (Universitat          
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Politècnica de Catalunya), ÒSCAR MASCARILLA i MIRÓ (Universitat de Barcelona), NÚRIA           

SARA MIRAS i BORONAT (Universitat de Barcelona), JOSEP MONSERRAT i MOLAS           

(Universitat de Barcelona), EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona), JOAN           

SANTANACH i SUÑOL(Universitat de Barcelona, XAVIER SERRA I LABRADO (Societat de           

Filosofia del País Valencià) i ÀLEX VILLAR i TORRES (Universitat de València) 

 

Secretari: JOAN MALUQUER I FERRER 

 

Cap de premsa: JOSEP M. MONTANER 
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3. L’UCE EN XIFRES 
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483 Participants 

240 Hores d'activitat 

165 Conferències 

254 Alumnes 

109 Professors i ponents 

3 Jornades 

3 Tallers 

15 Actes i homenatges 

2 Exposicions 

11 Espectacles 

3 Fòrum obert 



 
 

4. DADES DE PARTICIPACIÓ 
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Participants Alumnes matriculats 254 

  Professors i conferenciants UCE 109 

  Organització 17 

  Espectacles 33 

  Periodistes acreditats 28 

  Jornades 42 

  TOTAL 483 

      

Procedència de l’alumnat País Valencià 5,53% 

  Illes Balears 4,35% 

  Catalunya Nord 6,72% 

  Principat 76,28% 

  Altres (Andorra, l’Alguer, Franja...) 7,12% 
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5. CAMPUS VIRTUAL: CURSOS I HORES D’ACTIVITAT 
 

El campus virtual universitari ens ha permès fer l'UCE en línia. És una plataforma informàtica               

d'ús docent, basada en Moodle, que proporciona un entorn virtual d'aprenentatge per            

donar suport als estudis no presencials de la nostra universitat. Moodle està construït sota              

una òptica pedagògica que es basa en la construcció del coneixement amb el diàleg entre els                

participants i també amb l'aprenentatge cooperatiu. 

 

  

L’adaptació a les exigències forçades per la COVID-19 ha requerit un esforç molt gran. Hem               

hagut de crear el Campus Virtual Universitari amb Moodle que ens permet crear comunitats              

d’aprenentatge en línia. Les seves principals funcions són: gestionar usuaris, recursos,           

materials i activitats de formació; administrar l’accés, controlar i fer el seguiment del procés              

d’aprenentatge; elaborar avaluacions, generar informes i gestionar serveis de comunicació          

com ara fòrums de discussió i videoconferències, entre d’altres. Moodle té les arrels en la               

pedagogia constructivista, per això està dissenyat amb la intenció que els alumnes puguin             

controlar llur procés d’aprenentatge—que puguin treballar al ritme que els convingui,           

escollir els continguts o les tasques que els resultin més estimulants, col·laborar amb altres              

estudiants en la construcció d’una experiència col·lectiva de coneixement—assumint un          

paper actiu en comptes d’una adquisició passiva dels continguts. 

 

El campus virtual s'organitza per cursos que contenen les activitats i els recursos, i que es                

posen a disposició dels professors i els alumnes. Hi ha prop de 20 tipus diferents d'activitats                

disponibles (fòrums, glossaris, qüestionaris, tasques, consultes, enquestes, votacions, bases         

de dades, videoconferències, arxius, etc.), que ajuden a guiar els participants en els itineraris              

d'aprenentatge.  

9 
 



 
 

Per als professors, el seu funcionament ha facilitat al màxim les tasques de formació virtual.               

Atès que es crea un ambient centrat en l’estudiant i l’ajuda a construir aquest coneixement               

basant-se en les seves habilitats i coneixements propis, en lloc de simplement publicar i              

transmetre la informació que es considera que els estudiants han de conèixer. Les eines de               

comunicació disponibles a Moodle són: el correu electrònic, la missatgeria interna, els            

fòrums i el xat.  
 

  

Les videoconferències han estat realitzades a través de Jitsi i Google Meet. Hem contractat              

un servidor dedicat durant els dies de l'UCE. Des de Jitsi s'emeten directament a Youtube,               

que és per on accedien els alumnes i podien fer consultes a través del xat. Vam presentar                 

una sol·licitud a Google per a ser admesos com a centre i gaudir de totes les aplicacions de                  

Google Suite for Education de franc, i ens la concediren. Això ens ha permès utilitzar Google                

Meet, Drive i la resta d'aplicacions en el nostre campus virtual. El que era més complex era                 

que havíem de realitzar entre 9 i 10 videoconferències simultàniament; per això,            

contractàrem un equip de seguiment de les videoconferències i de suport als professors i als               

alumnes. 

 

  
Aula de suport de les videoconferències 

 

Per als alumnes el seu ús ha resultat funcional, simple i intuïtiu. Això els ha permès                

centrar-se en les seves tasques d'estudi i no haver-se de preocupar a utilitzar una eina               

complexa. Desenvolupem una educació inclusiva, promovem l'atenció educativa a tots els           

alumnes i ens fixem de manera especial en aquells que poden tenir dificultats en l'accés a la                 

formació i en el funcionament del campus virtual universitari. Donem flexibilitat per al             

seguiment dels cursos; per això, restaran a disposició dels alumnes fins al mes de juliol del                

2021. 
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Les àrees impartides enguany a la 52a Universitat Catalana d’Estiu han estat: 

- Ciències de la natura: un curs Risc ambiental: emergència climàtica i COVID-19. (47 

usuaris inscrits) 

- Ciència i tecnologia: un curs Sostenibilitat i medi ambient: Planeta terra. (39 usuaris 

inscrits) 

- Ciències de la salut: un curs La COVID-19: aspectes clínic, bioètic i de salut pública. 

(27 usuaris inscrits) 

- Dret: un curs Cultures jurídiques i democràcia. (41 usuaris inscrits) 

- Pensament: dos cursos Filosofia de l'orientació i Repensar Catalunya després de la 

derrota del 1939. (34 i 37 usuaris inscrits) 

- Història: un curs Discursos i ideologia en l'enfrontament català amb el poder. (67 

usuaris inscrits) 

- Llengua: un curs Habilitats lingüístiques i comunicatives i multilingüisme a Europa. 

(31 usuaris inscrits) 

- Literatura: un curs Ni decadents ni mediocres: clàssics literaris catalans de l'època 

moderna. (37 usuaris inscrits) 

- Història de l'art: un curs Art i activisme cultural als segles XX i XXI. (26 usuaris 

inscrits) 

- Música: un curs Els músics davant l'anhel, el desig i l'enyor de la llibertat. (14 usuaris 

inscrits) 

- Gènere: un curs El sistema, a prova de gènere. (26 usuaris inscrits) 

- Ciència política: un curs El sistema polític de la Cinquena República francesa. Claus 

per a entendre la política a França (1958-2020). (21 usuaris inscrits) 

- Seminaris d’investigació – Universitat de les Illes Balears un curs Les llegendes dels             

Països Catalans: entre la fantasia i la història. (14 usuaris inscrits) 

- Seminaris d’investigació – Acadèmia Valenciana de la Llengua un curs «Lo neutre»:            

propi o extern, enriquidor o empobridor? Utilitat comunicativa de la construcció i            

mitjans lingüístics de set llengües europees.  (10 usuaris inscrits) 

- Formació Cultural: 

o Coneixença de Catalunya Nord: un curs  Catalunya Nord: Any Jordi Pere 

Cerdà, any primer de la Política Lingüística i del confinament (27 usuaris 

inscrits) 

o Introducció als Països Catalans: un curs. (31 usuaris inscrits) 
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o Introducció a la llengua: dos cursos Llengua catalana. Nivell mitjà i Llengua 

catalana. Nivell superior (12 usuaris inscrits) 

o Introducció a la llengua occitana: dos cursos Joan Bodon i el seu temps. Cent 

anys i Iniciació a la sociolingüística i la llengua occitanes. (36 usuaris inscrits) 

- Jornades 

o XXXII Jornada Andorrana «Andorra i la multiculturalitat» (50 assistents         

presencials i 6 usuaris virtuals) 

o XI Jornada de la Fundació Josep Irla a l’UCE «Independentisme i europeisme            

exigent» (12 usuaris inscrits i 183 visualitzacions a YouTube) 

o XIV Jornada de l'Institut d'Estudis Catalans a l'UCE de Prada «CATCAR, un            

projecte transfronterer de patrimoni digital al servei de la innovació social» (4            

usuaris inscrits) 

- Tallers: tres tallers Taller d’interpretació (13 usuaris inscrits); Escriure teatre (13           

usuaris inscrits) i El sistema a prova de gènere (11 usuaris inscrits). 

- Actes i commemoracions: catorze actes Inauguració; Lliçó inaugural: «Les         

repercussions polítiques per a Catalunya i el Procés de la pandèmia de la COVID-19»;              

Commemoració: «500 anys de la publicació del Llibre de coc»; Acte: «Premi Canigó a              

Josep Espar i Ticó»; Acte «Irlanda, la UE i dels drets col·lectius dels pobles»;              

Commemoració: «Enric Casassas i Simó, catedràtic de química a la Universitat de            

Barcelona, president de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat Catalana           

d'Estiu»; Acte: «Agenda verda, agenda nacional»; Commemoració: «25 anys del          

Concili Provincial Tarraconense»; Acte: «Pompeu Fabra i la gramàtica»; Acte:          

«Independència desactivada?»; Taula rodona: «El català pot sobreviure a Youtube,          

Instagram o TikTok?»; Commemoració: «Josep Carner, poeta. Als cinquanta anys de           

la mort»; Taula rodona: «Poder judicial, política i societat civil»; Acte: «Premi Canigó             

a Vilaweb»; Cloenda i Acte: «Brexit i la reunificació d'Irlanda». (64 usuaris inscrits i              

13.389 visualitzacions a YouTube) 

- Fòrum obert: tres L'oportunitat de la via unilateral per la independència (91            

visualitzacions); Xerrada «Unitat de la llengua» (57 visualitzacions) i Sindicatura          

Electoral del 1r-O: llibertat acadèmica i repressió (558 visualitzacions). 

- Espectacles, onze actuacions a Prada i als pobles del Conflent amb els següents             

grups: Ramon Gual, Verlaat, Cesc Freixas, Palmira, Ebri Knight, Ginestà, Xavi Sarrià i             

Banda de la FCSM & Associació Musical Verge dels Prats d'Aldea. (43 usuaris inscrits i               

4.265 visualitzacions en directe) 

- Exposicions, dos: Pompeu Fabra a Prada. El seu exili en terra catalana entre família i               

amics (1939-1948) i Aranès, l'occità de Catalunya.  

- Missa en català 
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 hores % 
Ensenyament específic 178,75 74,48% 
Ciències de la natura 12,00  
Ciències de la salut 2,75  
Ciència i tecnologia  9,00  
Dret 12,00  
Pensament 15,00  
Història 21,00  
Llengua 8,00  
Literatura 12,00  
Història de l'art 12,00  
Música 9,00  
Gènere 6,00  
Ciència política 9,00  
Seminaris d'investigació - Universitat de les Illes Balears 6,00  
Seminaris d'investigació - Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 6,00 

 

Formació cultural - Coneixença de Catalunya Nord 10,00  
Formació cultural - Introducció als Països Catalans 5,00  
Formació cultural - Iniciació a la llengua 12,00  
Formació cultural - Introducció a la llengua occitana 12,00  
Jornades  8,50 3,54% 
Tallers 26,00 10,83% 
Fòrum obert 2,25 0,94% 
Actes i commemoracions 15,50 6,46% 
Missa 1,00 0,42% 
Espectacles 8,00 3,33% 

TOTAL 240,00 100,00% 



 
 

 

 

 

Els actes, les commemoracions i els debats, del migdia i el           

capvespre, foren emesos des de les nostres instal·lacions a         

Prada en streaming, amb un total de 13.389        

visualitzacions en directe.  

 

Els concerts i els espectacles s'emeteren, també des de les nostres instal·lacions a Prada, per               

primera vegada en streaming, amb un total de 4.265 visualitzacions en directe els dies de               

celebració de l'UCE. Això ha requerit la contractació de serveis de sonorització, il·luminació i              

streaming, el lloguer de dos tendals i d’un generador de llum per a poder emetre en                

condicions totes les activitats que portàvem  a terme virtualment. 
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6. PROFESSORS 
 

 
L’UCE ha vetllat perquè, en les activitats i els seminaris, hi hagi una presència de professors                

de totes les zones de parla catalana, amb vista a prestigiar la programació i atraure l’interès                

d’alumnes i mitjans de comunicació.  
 

L’any 2020 el nombre de professors que han participat en els cursos, els seminaris              

d’investigació, els tallers i els actes de l’UCE ha estat de 109, la procedència dels quals és la                  

següent: 
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Principat 80 73,39% 

Andorra  1 0,92% 

Catalunya Nord 8 7,34% 

Illes Balears 7 6,42% 

Franja de Ponent 1 0,92% 

País Valencià 10 9,17% 

Altres zones 2 1,83% 

TOTAL 109 100,00% 



 
 

 

 

Els participants provinents del món universitari d’enguany ha estat: 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Martí Boada 

Jordi Craven-Bartle 

David Ferré 

Marta Fonolleda i Riberaygua 

 

Universitat de Barcelona 

Elisabet Almeda 

Jaume Carbonell i Guberna 

Jofre Carnicer 

Àngel Casals 

Jordi Casassas 

Giovanni C. Cattini 

Jaume Coll 

Joaquim Colominas 

Joan Cuscó 

Manuel Delgado 

Triny Donoso 

Sònia Estradé 

Mireia Freixa 

Víctor Jurado 

Laia Manonelles i Moner 

Marina Massaguer 

Núria Miquel 

Núria Sara Miras 

Josep Monserrat i Molas 

Josep Pagès 

Francesca Peiró 

Eva Pons i Parera 

Assumpta Rigol 
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Joandomènec Ros 

Jordi Sales 

Joan Santanach 

Jordi Serra-Cobo 

 

Universitat de Girona 

Mirentxu Jordana 

Pep Valsalobre 

 

Universitat de les Illes Balears 

Gabriel Bibiloni 

Nicolau Dols 

Joan Gonzàlez Guardiola 

Bernat Joan 

Antoni Llabrés 

Caterina Valriu 

 

Universitat Internacional de Catalunya 

Marc Sogues 

 

Universitat de Lleida 

Aitor Carrera 

Albert Cassanyes 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

Josep Grau 

 

 

 

Universitat de Perpinyà Via Domícia 

Alà Baylac-Ferrer 

Joan Pere Gensane 

 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Josep M. Baldasano 

Núria Ferrer i Anglada 

 

Universitat Politècnica de València 

Santiago Pastor i Vila 

Eduard Rojas 

 

Universitat Pompeu Fabra 

Pau Bossacoma 

Josep Capdeferro 

Josep Pich 

Tània Verge 

Josep M. Vilajosana 

 

Universitat Rovira i Virgili 

Francesc Castells 

 

Universitat de València 

Andreu Boix i Palop 

Mercè Domènech 

Abelard Saragossà 

Àlex Villar i Torre 
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Centres de Recerca 

Irene Ballester (Consell Valencià de Cultura) 

Joan Becat (Institut d'Estudis Catalans) 

Andreu Carandell (Institut del Teatre) 

Xavier González de Rivera (Àgora Judicial) 

Carles Ibàñez (IRTA, Centre de Sant Carles de la Ràpita) 

Toni Massanés (Fundació Alícia) 

Albert Mestres (Institut del Teatre) 

Joan R. Micó (Centre de Recerca Sociològica, CRES, de l’Institut d’Estudis Andorrans) 

Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya) 

Josep M. Noales (Àgora Judicial) 

Xavier Obradors (Institut de Ciència dels Materials, CSIC) 

Maria Paredes (Institut Menorquí d’Estudis) 

Franz Peters (Institut de Ciències del Mar, CSIC) 

Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) 

Miquel Pujol (Hospital Universitari de Bellvitge) 

Arnau Queralt (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya,          

CADS, GdC) 

Joan Torra (Facultat de Teologia de Catalunya) 

Joaquim Rabaseda (Escola Superior de Música de Catalunya) 

Valentín Roma (La Virreina Centre de la Imatge, ICUB) 

Roser Sanjuan (Centre d'Art La Panera) 

Xavier Serra (Societat de Filosofia del País Valencià) 

 

Universitats i centres de recerca situats fora dels territoris de parla catalana 

Pep Canadell (CSIRO Climate Science Centre, Austràlia) 

Colin Harvey (Queen's University of Belfast) 

Liam Kennedy (Queen's University Belfast) 
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7. PERSONAL

 
 
Personal fix 

El personal fix que treballa a la seu de la Fundació a Barcelona és compost per Joan                 

Maluquer. 

 

Personal eventual 

Per fer les tasques de secretaria general i la de professors, la fundació té contractada a Anna                 

Gomila i Anglada durant l'any 2020 a jornada completa. S’ha contractat temporalment una             

persona per a fer les tasques de secretaria d’alumnes i difusió: Vinyet Peñarroya, del              

2.3.2020 al 15.9.2020 (els mesos de març, abril i maig a mitja jornada i la resta a jornada                  

completa).  

 

L’equip d’organització a Prada 

L’equip contractat com a suport durant l’edició d’enguany ha estat format per Letícia Poncet              

(protocol), Vinyet Peñarroya (secretaria d’alumnes), Anna Gomila (secretariat de professors),          

Àngel Mompó (aula d’informàtica), Antònia Maria Dols, Rafael Luna, Jan Josep Juanola, Pol             

Marín, Pol Peñarroya (videoconferències) i Empar Dolz i Lídia Pérez (Alberg Pau Casals -              

Canigó). 

També han format part de l’equip d’organització, com a voluntaris i sense retribució, Mireia              

Maluquer (espectacles), Martí Maluquer (videoconferències) i Violant Maluquer (servei de          

premsa i Diari de Prada). 

 

Serveis exteriors de suport 

Laudis Consultor (gestió laboral), Josep Cruanyes (assessorament legal), Josep Maria          

Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa) i Ester Viñuales (gestió econòmica i             

financera). 
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8. PREMSA 
 

 

Relació de periodistes acreditats 

 

Òscar Palau – El Punt Avui 

Quico Sallés – Elmon.cat 

Enric Balaguer – Ràdio Arrels 

Eloi Barrera – Catalunya Ràdio 

Cesc Maideu – Ara 

Aleix Freixas Torras – ACN 

Gerard Vilà Mercader – ACN 

Rosa Taboada – TV3 

Emili Martínez – TV3 

Marc Guadilla – TV3 

José Manuel Vera – TV3 

Antoni Lorente Vivó – Europa Press TV 

Marta Palma Olivella – Europa Press TV 

Fidel Masreal – El Periódico 

Assumpció Maresma – Vilaweb 

Vicent Partal – Vilaweb 

Roser Maresma – Vilaweb 

Pere Martí – Vilaweb 

Antoine Gasquez – La Semaine du Roussillon 

Elsa Panades – France 3 

Quentin Monaton – France 3 

Jordi Fernández – EFE 

Alive Marti — Vie Occitanie 

Denis Dupont – L’Indépendant 

Emile Claverie – L’Indépendant (fotògraf) 

Baptiste Guiet – France Blue Roussillon 

 

Acreditats en línia 

Carles Domènec — Última Hora 

Phillipe Comas — L’Indépendant 

 

 

 

21 
 



 
 

Acreditats a Canillo 

Sergi Cano — Andorra Televisió (ATV) 

Sílvia Mestre — Andorra Televisió (ATV) 

Sergi Linares (càmera) — Andorra Televisió (ATV) 

Pere Besolí (càmera) — Andorra Televisió (ATV) 

Martí Pons — Diari d’Andorra 

Bru Noya — Altaveu Digital 
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9. COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 

 
 

Els productes elaborats han estat els cartells informatius i el programa de la 52a edició de la                 

Universitat Catalana d’Estiu i, així mateix, l’actualització de la pàgina web (www.uce.cat)            

amb els continguts de la programació, el Facebook, el Twitter i l’Instagram. 

Disseny i impressió del cartell i del programa d’enguany. 

 

              

 
El programa d’activitats també s’envià a través del correu electrònic als antics alumnes,             

professors de l’UCE, entitats etc. 
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El web de l’UCE 

 

 

  

 

Enguany també hem realitzat les retransmissions dels actes i commemoracions del migdia i             

la tarda via streaming i el mateix dia hem anat incorporant aquests vídeos a Youtube. 
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El Servei de Premsa ha informat de tota l’activitat que fèiem a Prada cada dia. Cal destacar                 

que tingueren accés al campus virtual els 28 periodistes acreditats que assistiren a Prada per               

cobrir la informació i fer les cròniques diàries. 
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Visualitzacions de l'streaming dels actes 22/08/2020 06/11/2020 

Inauguració 817 912 

500 anys de la publicació del Llibre de coc 320 374 

Premi Canigó a Josep Espar i Ticó 292 335 

Irlanda, la UE i dels drets col·lectius dels pobles 252 296 

Enric Casassas, catedràtic de química a la Universitat 
de Barcelona, president de l’Institut d’Estudis Catalans 
i de la Universitat Catalana d’Estiu 245 312 

Agenda verda, agenda nacional 271 305 

25 anys del Concili Provincial Tarraconense 197 616 

Pompeu Fabra i la gramàtica 301 436 

Independència desactivada? 5980 6.182 

El català pot sobreviure a Youtube, Instagram o Tik 
Tok? 481 1.996 

Josep Carner, poeta. Als cinquanta anys de la mort 149 247 

Poder judicial, política i societat civil 102 259 

Premi Canigó a Vilaweb i Cloenda   1.004 

Brexit i la reunificació d'Irlanda   115 



 
 

Les xarxes socials de l’UCE han aconseguit augmentar els seguidors (molt més que l’any              

passat) i també han servit per interactuar amb el públic i aconseguir més mencions, no               

solament dels mitjans, sinó també de perfils de professors, alumnes i altres interessats.             

L’augment dels seguidors (el dia 6.11.2020): el Twitter l’any passat en tenia 2.628,             

actualment en té 3.533; el Facebook en tenia 1.363, ara en té 1.488; i l’Instagram tenia 404                 

seguidors, ara en té 693. Pel que fa a les xarxes socials, no tan sols les hem utilitzades durant                   

la Universitat, sinó que abans també les hem mantingut actives, per fer arribar la informació               

de les activitats que es durien a terme (concerts, classes, jornades, tallers…), informació             

sobre la matrícula, entre d’altres. A Flickr tenim penjades 877 fotografies. 

 

  

  
 

 
Diari de Prada: s’ha publicat cada dia amb la informació interna necessària en format digital               

al web de l’UCE.  
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10. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 

 

 

Enguany l’UCE ha establert col·laboracions amb les entitats següents: 

 

La Societat Catalana de Física (IEC) col·labora en l’organització del curs «Sostenibilitat i medi              

ambient. Planeta Terra», del 21 al 23 d’agost. 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya patrocina els cursos «Llengua             

catalana, nivell mitjà», del 17 al 22 d’agost, «Llengua catalana, nivell superior», del 17 al 22                

d’agost i «Introducció a la llengua occitana», del 17 al 22 d’agost. 

La Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant col·labora en            

l'organització del curs «Art o activisme cultural als segles XX i XXI», del 17 al 20 d’agost. 

La Universitat de les Illes Balears patrocina el curs «Les llegendes dels Països Catalans: entre               

la fantasia i la història», del 19 al 22 d’agost. 

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina el curs «Lo neutre»: propi o extern,             

enriquidor o empobridor? Utilitat comunicativa de la construcció i mitjans lingüístics de            

set llengües europees, del 18 al 19 d’agost. 

La Societat Andorrana de Ciències organitza la XXXIII Jornada Andorrana: «Andorra i la             

multiculturalitat», del dia 22 d’agost. 

La Fundació Josep Irla organitza la XI Jornada de la Fundació Josep Irla a l’UCE:               

«Independentisme i europeisme exigent», del dia 17 d’agost. 

La Delegació de Perpinyà de l'Institut d'Estudis Catalans organitza la XV Jornada de l'Institut              

d'Estudis Catalans a l'UCE de Prada: «CATCAR, un projecte transfronterer de patrimoni            

digital al servei de la innovació social», del dia 20 d’agost. 

L’Institut del Teatre de Barcelona coordina i col·labora en l’organització del «Taller            

d’interpretació» i del taller «Escriure teatre», del 17 al 22 d’agost. 

Terra Nostra organitza l'exposició Pompeu Fabra a Prada. El seu exili en terra catalana              

entre família i amics (1939-1948) 

La Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) organitza l'exposició           

Aranès, l'occità de Catalunya. 

GCCOM, Comunitària Informàtica Social i el Col·lectiu Catux col·laboren en la sala de             

videoconferències i aula d’informàtica. 

La Federació Catalana de Societats Musicals col·labora en el concert de la Banda de la FCSM                

& Associació Musical Verge dels Prats d'Aldea. 
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11. INCIDÈNCIES EN EL PROGRAMA DE LA 52a EDICIÓ 
 

 

Tot seguit consignem els canvis que difereixen, en la versió impresa, del programa de              

la 52a UCE, amb alguns afegits. 

Pàgina 7 

ACTES I COMMEMORACIONS 

Inauguració 

Corina de Mozas (adjunta del batlle de Prada) substituí Yves Delcor i també hi participà               

Jordi Casassas (president de l’UCE) 

 

Commemoració: «500 anys de la publicació del Llibre de coc» 

Eliana Thibaut-Comelade no hi pogué assistir. 

 

Acte: «Premi Canigó a Josep Espar i Ticó» 

També hi participà Jordi Casassas (president de l’UCE) 

 

Pàgina 8 

ACTES I COMMEMORACIONS 

Commemoració: «Enric Casassas, catedràtic de química a la Universitat de Barcelona,           

president de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Universitat Catalana d’Estiu» 

No hi pogueren assistir Joandomènec Ros i Josefa Figueras, però ens enviaren un text              

per ser llegit. També hi participà Joan Maluquer (gerent de l’UCE) 

 

Acte: «Agenda verda, agenda nacional» 

També hi participà Jordi Casassas (president de l’UCE) 

 

Commemoració: «25 anys del Concili Provincial Tarraconense» 

També hi participà Joan Maluquer (gerent de l’UCE) 

 

Acte: «Pompeu Fabra i la gramàtica» 

També hi participà Jordi Casassas (president de l’UCE) 

 

Pàgina 9 

ACTES I COMMEMORACIONS 

Acte: «Independència desactivada?» 

També hi participà Jordi Casassas (president de l’UCE) 
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Taula rodona: «El català pot sobreviure a Youtube, Instagram o Tik Tok?» 

També hi participà Francina Gorina ‘la Queency’ (cantant i sociòloga). 

 

Acte: «Josep Carner, poeta. Als cinquanta anys de la mort» 

També hi participà Jordi Casassas (president de l’UCE) 

 

Pàgina 10 

ACTES I COMMEMORACIONS 

Acte: «Brexit i la reunificació d'Irlanda» 

amb Colin Harvey (professor de drets humans de la Queen's University of Belfast) i, 

com a moderadora, Anna Arqué (International Commission of European Citizens) 

dia 27 d'agost, a les 12 del migdia 

 

Pàgina 23 

PENSAMENT 

Filosofia de l'orientació 

El curs fou impartit només pel professor Joan Gonzàlez Guardiola. Es féu el dia 19               

d'agost de les 9 a les 12 del migdia 

 

Pàgina 29 

HISTÒRIA 

Discursos i ideologia en l’enfrontament català amb el poder 

La conferència Respostes catalanes durant el franquisme a càrrec de Carles Santacana            

i el Debat moderat per Jaume Bosch foren anul·lats. El professor Josep Pich es féu               

càrrec de les conferències i el debat del dia 22 d'agost, de les 9 a les 12 del migdia. 

 

Pàgina 35 

LITERATURA 

Ni decadents ni mediocres: clàssics literaris catalans de l'època moderna 

El professor Marc Sogues que feu la conferència Una època de renovació: Garcia,             

Fontanella i la poesia del barroc és de la UOC i la UIC i no de la Universitat de Girona.  

 

Pàgina 44 

GÈNERE 

El sistema, a prova de gènere 

El títol de la conferència del dia 18 de les 9 a les 10 de matí, a càrrec d'Elisabet Almeda,                    

és Presons de dones: debats i experiències. 
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Pàgina 52 

SEMINARIS D'INVESTIGACIÓ - ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

«Lo neutre»: propi o extern, enriquidor o empobridor? Utilitat comunicativa de la            

construcció i mitjans lingüístics de set llengües europees 

El curs es féu els dies 18 i 19 d'agost, de les 9 a les 12 del migdia  

 

Pàgina 61 

CONEIXENÇA DE CATALUNYA NORD 

Catalunya Nord: Any Jordi Pere Cerdà, any primer de la Política Lingüística i del              

confinament 

La conferència del dia 22 de les 3 a les 5 de capvespre, a càrrec de Joan-Daniel                 

Bezsonoff fou anul·lada. 
 

Pàgines 63 i 64 

INTRODUCCIÓ ALS PAÏSOS CATALANS 

La conferència La Franja de Ponent, a càrrec de Joaquim Montclús es féu el dia 22                

d'agost, de les 3 a les 4 del capvespre. 

La conferència El País Valencià, a càrrec de Xavier Serra es féu el dia 18 d'agost, de les                  

3 a les 4 del capvespre. 

La conferència L'Alguer, del dia 19 d'agost, fou anul·lada. 
 

Pàgina 80 

TALLERS 

La comunicació en temps de confinament 

El taller fou anul·lat. 
 

Pàgina 80 

FÒRUM OBERT 

El 5è poder. La República Digital a les teves mans 

El fòrum obert fou anul·lat. 
 

Pàgina 94 

ESPECTACLES 

Banda de la FCSM & Associació Musical Verge dels Prats d'Aldea 

dia 22, a les 10 de vespre 

 

ANIMACIÓ ALS POBLES 

Actuacions de Ramon Gual a les 9 del vespre a: Rodès (dia 20), Pi (dia 21) i Codalet (dia                   

22) 
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12. VISITES FETES 
 

 

Desembre 2019 

4 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 
Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 
Josep Sinca Entitat GEST! 
Lluís Vázquez Entitat GEST! 
Manel Villaplana Entitat GEST! 
Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

 

9 Comissió de Seguiment de la Càtedra Antoni Miró d’Art Contemporani 
Antoni Miró 
Sofia Bofill 
Josep Sou Universitat Miguel Hernández 
Santi Pastor Universitat Politècnica de València 
Ibi                                                                    Mas de Sopalmo 

Feta per Joan Maluquer 

 

22 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 
Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 
Josep Sinca Entitat GEST! 
Lluís Vázquez Entitat GEST! 
Manel Villaplana Entitat GEST! 
Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

Gener 2020 

30 Carles Pablos  Vocal de la Junta Directiva de la 
Federació d’Ateneus 

Pilar Firmas Vocal de la Junta Directiva 
Oriol Hosta Vocal de la Junta Directiva 
Barcelona Federació d’Ateneus de Catalunya 

Feta per Joan Maluquer 
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Febrer 2020 

5 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 
Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 
Josep Sinca Entitat GEST! 
Lluís Vázquez Entitat GEST! 
Manel Villaplana Entitat GEST! 
Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

7 Marta Vizcarro Presidenta associació Amics Prada 
Feta per Joan Maluquer 

18 Francesc Xavier Grau Secretari d’Universitats i Recerca 
Barcelona  Departament d’Empresa i Coneixement 

  Generalitat de Catalunya 
Feta per en Joan Maluquer 

19 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 
Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 
Josep Sinca Entitat GEST! 
Lluís Vázquez Entitat GEST! 
Manel Villaplana Entitat GEST! 
Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

28 Mons. Joan Planellas Arquebisbe de Tarragona 
Tarragona Arquebisbat de Tarragona 

Feta per en Joan Maluquer 

 Març 2020 

3 Ester Planas Subdirectora general Fundació la Caixa 
Barcelona Caixa Bank 

Feta per Joan Maluquer 

 Josep M. Carbonell Degà de la Facultat de Comunicació 
Barcelona Blanquerna, Universitat Ramon Llull 

Feta per Joan Maluquer i Enric 
Vendrell  

Joan Carles Garcia President delegat de cultura 
Diputació de Barcelona 
Feta per Joan Maluquer 
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4 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 
Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 
Josep Sinca Entitat GEST! 
Lluís Vázquez Entitat GEST! 
Manel Villaplana Entitat GEST! 
Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

Juny 2020 

17 Josep M. Vilalta                                             Secretari Executiu de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques 

Reunió telemàtica Feta per Joan Maluquer 

 Octubre 2020 

15 Manel Martínez Cap de secció de Promoció Econòmica 

Josep Simon Tècnic de l’Ajuntament de Manresa 

Josep Sinca Entitat GEST! 

Lluís Vázquez Entitat GEST! 

Manel Villaplana Entitat GEST!  

Manresa Ajuntament de Manresa 

Feta per Joan Maluquer 

22                        Lluís Baulenas Secretari general del Dep. de Cultura
 Barcelona                                                       Departament de Cultura 

                                                                         Generalitat de Catalunya 
Feta per Joan Maluquer 
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13. MANIFEST DE CLOENDA 
 

 

En la seva 52a edició, marcada per la pandèmia, la Universitat Catalana d’Estiu ha              
volgut persistir i mostrar la voluntat de respondre als objectius fundacionals posats al             
dia. Com que en aquesta ocasió la no-presencialitat ha fet molt difícil el contrast              
d’idees habitual i la sintonia entre tots els participants, proposem aquests punts            
perquè s’hi puguin adherir totes les amigues i amics que s’hi sentin identificats. Es              
tracta, fonamentalment, de les conclusions que es desprenen del contingut dels cursos            
i de les intervencions en els actes que s’han desenvolupat en aquests dies i que hem                
mirat de consensuar amb el conjunt de l’Equip Rector. Els punts que proposem són: 

1. Malgrat la gravetat peremptòria de les circumstàncies actuals considerem del tot            
vigent el procés sobiranista català com la gran possibilitat històrica de realització dels             
ideals de Catalunya, i lamentem la persistent manca d’unitat política per a poder-lo             
culminar. 

2. Considerem més vigent que mai la unitat dels Països Catalans, ja sigui des de la                
perspectiva espiritual i política com de la material. 

3. Cal ser ben conscients de la càrrega negativa que representa per al nostre              
desenvolupament integral la llarga relació de Catalunya amb l’estat espanyol, basada           
en la repressió, la coacció, el menysteniment i la negació de la realitat diferencial de la                
nostra nació. 

4. Com a institució i com a col·lectiu estem totalment compromesos en la defensa de la                
democràcia—no únicament la política i judicial—, sinó també en la consolidació d’una            
ciutadania lliure que superi l’egoisme material, l’individualisme i la manca de sentit            
crític que s’estan imposant. 

5. Considerem totalment vigents els objectius que ha perseguit i persegueix la            
Universitat Catalana d’Estiu de defensa radical de la personalitat diferencial cultural i            
lingüística de l’espai català, de reivindicació de la seva sobirania política i de lluita              
aferrissada en contra de totes les formes d’autoritarisme més o menys dissimulat que             
cerquen la despersonalització de les nostres societats. 

Alberg Pau Casals - Canigó 
Prada (el Conflent), 17-23 d’agost del 2020  
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14. ALBERG PAU CASALS - CANIGÓ 
 

 

ENTORN D’APRENENTATGE DEL CANIGÓ 

 

Aquest curs ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19. Totes les activitats              

programades a partir del 12 de març fins a finals de curs, han hagut de ser anul·lades. 

 

Tot i la situació excepcional d’aquest curs, des de l’Entorn d'Aprenentatge del Canigó             

hem treballat per oferir un contingut pedagògic a les estades que han realitzat els              

alumnes participants, intentant evitar al màxim que marxessin amb la percepció que el             

que han fet aquí és lluny del treball que desenvolupen a les aules.  

 

Durant el curs 2019-2020 rebérem     

39 sol·licituds per venir a fer      

estades o sortides, de les quals      

podíem atendre 13 sortides d’1 dia      

i 32 estades d’entre 2 i 5 dies, que         

fan un total de 35 sortides i estades        

previstes. Les que no podíem     

atendre era per problemes    

d’incompatibilitat de calendari. 

 

Així doncs, fins al 13 de març del 2020, hem pogut dur a terme les següents actuacions:                 

9 sortides d’1 dia, 5 estades de 2 dies i 9 estades de 3 dies, que fan un total de 23                     

sortides i estades de les 39 previstes. 

 

 

35 



 
 

Resum d’actuacions del curs 2019-2020: 

 

Els centres que han participat en les activitats de l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó             

han estat: 
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 Nombre Dies Alumnes Professors 

Estades 14 37 700 61 

Sortides 9 9 215 22 

Total 23 46 915 83 

Centre educatiu Municipi 
Modalitat de 

visita 

Nombre de 

professors 

Nombre 

d'alumnes 

Escola Jean Clerc Prada Sortida 1 dia 3 20 

Escola Jean Clerc Prada Sortida 1 dia 1 15 

Escola Jean Clerc Prada Sortida 1 dia 3 22 

INS Moianès Moià Estada 2 dies 5 60 

Collège Sant Josep  Prada Sortida 1 dia 2 16 

Collège Sant Josep  Prada Sortida 1 dia 2 31 

INS Alexandre Satorras Mataró Estada 3 dies 4 53 

INS Alexandre Satorras Mataró Estada 3 dies 4 44 

INS Vall de Llémena Sant Gregori Estada 2 dies 5 60 

Collège Sant Josep  Prada Sortida 1 dia 3 25 

Institut Olivar Gran Figueres Estada 3 dies 4 54 

Institut Olivar Gran Figueres Estada 3 dies 3 23 

Escola Jean Clerc Prada Sortida 1 dia 2 21 

Escola Cérvola Blanca Sant Martí de Tous Estada 3 dies 5 49 

Liceu Francès Barcelona Estada 2 dies 4 60 

Col·legi Claret Barcelona Estada 2 dies 4 42 

INS La Serra Mollerussa Estada 3 dies 6 65 

INS Miquel Biada Mataró Estada 2 dies 4 35 

INS Ramon Turró i 

Darder 
Malgrat de Mar Estada 3 dies 5 57 



 
 

 

El nombre de centres, del curs 2019-2020, que no han pogut participar en les activitats               

de l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó, per causa de la pandèmia de la COVID-19, ha              

estat de 26. El dijous 12 de març del 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat                

de Catalunya decretava el tancament de totes les escoles i l’allargament de l’estat             

d’alarma, fins a finals de juny, això ens obligà a anul·lar totes les estades i sortides                

previstes fins a finals de curs. Les afectacions les resumim en la següent taula: 

 

Us presentem el resum amb les dades de cada curs, el total d’alumnes que hem atès a                 

l’Entorn d’Aprenentatge és de 5.952 des de l’any 2015 fins ara. 
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Centre educatiu Municipi 
Modalitat de 

visita 

Nombre de 

professors 

Nombre 

d'alumnes 

INS Daniel Blanxart 
Olesa de 

Montserrat 
Sortida 1 dia 3 32 

INS Joan Solà  Torrefarrera Estada 3 dies 5 58 

INS Pere Fontdevila Gironella Estada 3 dies 3 40 

INS Cap Norfeu Roses Sortida 1 dia 3 33 

TOTAL CURS 

2019-2020 
    83 915 

Afectacions per la pandèmia Covid-19 (curs 2019-2020) 

Sortides Estades Nombre d'alumnes i professors 

6 20 1.301 

 Centres Alumnes Professors Sortides Estades 

Curs 2015-2016 17 844 69 2 15 

Curs 2016-2017 25 1.043 86 8 17 

Curs 2017-2018 35 1.529 129 14 24 

Curs 2018-2019 38 1.621 136 10 28 

Curs 2019-2020  23 915 83 9 14 

TOTAL 138 5.952 503 43 98 
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Jornades de Camps i Entorns d’Aprenentatge: Els dies 8 i 9 de gener organitzàrem les               

jornades al nostre alberg. Explicàrem la nostra oferta educativa que, com no pot ser              

d’una altra manera, està lligada a un territori d’una importància cabdal en l’àmbit de la               

història, la cultura i la natura. Participaren 68 representants dels CdA i Eda. Les              

jornades ens han servit per intercanviar experiències, problemàtiques i bons moments           

amb els altres professionals dels CdA i EdA dels serveis educatius del Departament             

d’Educació. El programa de les jornades fou: 

Dimecres 8 de  gener: 

09:45 - 10: 00 h: Benvinguda i esmorzar 

10:15 h: Presentació Entorn d'Aprenentatge del Canigó 

11:30 h: Vestigis del Castell de  Rià: Llegenda i història 

13:30 h: Dinar a l'Alberg Pau Casals -Canigó 

15:30 h: Sant Miquel de  Cuixà. Interactuem amb el patrimoni 

17:30 h: Cementiri de  Prada: Tomba de  Pompeu Fabra. Exili i memòria 

18:00 h: Mitja hora per a instal·lar-se 
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18:30 h: Intercanvi d'experiències: 

-CdA la Noguera: Presentació llibre "Pic, Puc i Mut el Mamut" 

-CdA Monestirs del Cister: Activitat "Brigadistes Internacionals" 

-CdA del Bages: Activitats sobre el tractament de  residus. 

-CdA Empúries: Projecte Desembossa't 

20:00 h: Assemblea APCA 

21:00 h: Sopar Alberg Pau Casals- Canigó 

 

Dijous 9 de  gener: 

08:30 h: Esmorzar Alberg Pau Casals Canigó 

09:30 h: Com millorar una activitat d'aprenentatge per afavorir aprenentatges          

competencials. Visita Cova de  les Grans Canaletes 

12:00 h: Passeig per Vilafranca del Conflent 

13:30 h: Dinar de  productes de  proximitat i de  temporada. Cafè "el Lluert" d'Eus. 

  

Web de l’Entorn d’Aprenentatge (https://serveiseducatius.xtec.cat/edadelcanigo/): hem      

anat afegint continguts i millorant-lo. Durant el període de confinament, hem           

actualitzat i adequat el Nodes, afegint una nova pestanya de recursos a disposició de la               

comunitat educativa. Ara podem afirmar que actualment té una base sòlida i només             

cal anar-hi afegint articles i materials.  
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Proposta als centres de Catalunya Nord.  

Amb l’objectiu d’acostar més centres del territori al nostre         

servei, hem elaborat una infografia per tal de presentar-nos i          

oferir el nostre servei als centres de Catalunya Nord. Volem          

treballar conjuntament amb els docents per adaptar les        

activitats als programes educatius per tal d'afavorir       

aprenentatges significatius pel seu alumnat., utilitzant el català        

com a llengua vehicular. Esperem el curs vinent per veure          

l’impacte.  

 

Documental Escaping War, fruit de     

tres anys de treball dels alumnes de       

l’Institut Vall de Llémena de Sant      

Gregori en les estades que han fet a        

l’EdA del Canigó. Compara la situació      

dels nens exiliats durant la Guerra Civil       

espanyola, ara fa 80 anys, amb la       

situació dels adolescents que han hagut      

de fugir de Síria a causa de l’actual        

conflicte bèl·lic.  

(https://www.youtube.com/watch?v=pnY6vSvNb2s&feature=emb_logo) 
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ESTADES DE FAMÍLIES, GRUPS, ENTITATS I ASSOCIACIONS 

Des del mes de març del 2017 participem en el programa Vacances en Família de la                

Xarxa d’Albergs de Joventut. Aquest programa és una iniciativa del Departament de            

Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General de Famílies i de la                

Direcció General de Joventut mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut. Té per            

objecte potenciar el lleure familiar fomentant, com un aspecte educatiu, la convivència            

dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de famílies, durant els períodes                

de ponts, vacances d’estiu i caps de setmana. Durant l'any 2020 hem acollit a 1.335               

persones, aquest programa ens ha permès obrir l’alberg els caps de setmana i els              

ponts. Pel que fa als grups que hem acollit 103 persones. 

 

Les persones que han estat acollides durant l’any 2020 han estat 2.127: 689 són del               

programa Entorn d’Aprenentatge del Canigó, 1.335 són del programa Vacances en           

Família i 103 d’altres grups o entitats. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Persones 
acollides 

190 1.180 2.609 4.691 4.443 2.127 



 
 

 
 

Anul·lacions de reserves per la COVID-19 

 

Hem renovat el web de l'Alberg Pau Casals - Canigó 
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 Persones Import de les anul·lacions 

Vacances en Família 1.163 69.686,25 € 

EdA del Canigó 1.443 86.412,75 € 

TOTAL 2.606 156.099,00 € 



 
 

15. FOTOGRAFIES UCE PRADA 
 

  

                                 Inauguració                                                           Conferència del campus virtual 

  
                Jornada de la Fundació Josep Irla                                           Campus virtual 

  
                      Exposició: Pompeu Fabra               Actuació de Xavi Sarrià 

  
               Conferència de Carles Puigdemont                           Premi Canigó a Vilaweb (acte de cloenda)  
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        Actuació de Verlaat               Premi Canigó a Josep Espar i Ticó 

 
     El Català pot sobreviure a Youtube, Instagram o TikTok?         500 anys de la publicació del llibre del coc 

 
                 Actuació de Ginestà    Agenda verda, agenda nacional, per Damià Calvet 

 
        Josep Carner, poeta. Als cinquanta anys de la mort Missa en català, amb Mons. Joan Planellas, Mons.  

Norbert Turini i Mn. Joan B. Malirach  
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Lliçó inaugural: Josep M. Argimon 

 
Diana Riba Cesk Freixas 

 
Espectacle: Palmira, de Jordi Lara, amb l’actriu Elisenda Rué  
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Espectacle: Ramon Gual Joan Talarn, a l’acte d'inauguració 

 
Carles Puigdemont 

 
Espectacle: Ebri Knight Mariàngela Vilallonga, a l’homenatge de Josep Carner 
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