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del 15 al 24 d'agost de 2008 
 

La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) rep subvencions, per a beques i 
desplaçaments, de la Universitat de les Illes Balears, de l’Obra Social i 
Cultural de Sa Nostra, de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 
de les Illes Balears i dels Consells Insulars. Per tal de facilitar  l’assistència de 
ciutadans de les nostres Illes als seus cursos d’estiu, la UCE, amb aquest 
recursos, pot subvencionar part del cost de l’estada i del desplaçament entre les 
illes i Barcelona i entre Barcelona i Prada. Per a alumnes de les Illes Balears, el 
cost de la inscripció (matrícula, desplaçament i allotjament) serà en total de: 

 
Adults 320 Euros 
Per a nins acompanyats 200 Euros 
Estudiants universitaris i professorat de secundària 200 Euros 
UCE Jove 320 Euros 
Beca UCE Jove* – 120 Euros 
* Tots els alumnes de la UCE Jove que hagin assistit 

normalment a classe rebran de Sa Nostra una beca addicional 
de 120 € en acabar. 

 
Formalització de la matrícula (Mallorca) 
Primer de tot, cal ingressar-ne l’import a quaselvol oficina bancària al 

compte 2051-0151-62-1049734113 de Sa Nostra, a nom de la Fundació 
Universitat Catalana d’Estiu i posant com a referència el nom i els llinatges de 
l’alumne. Després, amb el resguard d’aquest ingrés, s’ha de formalitzar la 
matrícula als Serveis Administratius de l’Edifici Sa Riera de la UIB (c/. de 
Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma. Tel.: 971 17 23 26, Josep A. Puigserver). 
És important deixar al full de matrícula un telèfon de contacte realment 
operatiu. El termini de matrícula s’acaba el 21 de juliol. Per tal de poder viatjar 
amb el grup, cal aportar, en el moment de formalitzar la matrícula, una 
fotocòpia del document d’identitat (no caducat), o un certificat 
d’empadronament si són menors i no tenen DNI. 

El preu de la matrícula no inclou assegurança mèdica o d’accident: tot 
ciutadà de la UE té dret dins el territori europeu a l’assistència sanitària pública, 
amb la presentació prèvia de la Tarja Sanitària Europea, que podeu sol·licitar a 
l’oficina de la Seguretat Social que us pertoqui (en el cas de menors, ha de fer la 
sol·licitud qui tengui el fill al seu càrrec presentant-ne el document d’identitat). 
Per a petits problemes, la UCE compta  sempre amb un metge o un infermer . 

 



 

  
 
 

 
 

Desplaçament a Barcelona 
Heu de demanar allà on us heu de matricular (Edifici Sa Riera, els 

mallorquins) les condicions del viatge. Probablement la sortida, per als 
mallorquins, serà amb vaixell el 15 d’agost i la tornada dia 24. Els 
desplaçaments entre Barcelona i Prada són facilitats gratuïtament per la UCE. 
Tothom ha d’anar documentat (DNI o Passaport que no caduquin abans de la 
tornada, o certificat d’empadronament si són menors i no tenen DNI). 

 
Recomanacions 
La temperatura a Prada és semblant a la de la costa de les nostres illes (és 

a dir, alguna nit pot refrescar molt), convé dur alguna peça de màniga llarga. 
L’aigua corrent de Prada no sempre és ben tolerada pels externs: convé beure 
només aigua mineral. 
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Apunt històric 

La UCE neix tot just després del Maig del 68 impulsada per l’interès de la 
gent de la Catalunya Nord per promoure la llengua i la cultura catalanes, i per la 
necessitat d’un espai de llibertat que sentia la gent del Principat, de les Illes 
Balears i del País Valencià quan el franquisme era ben viu. Després de la mort 
de Franco, la tutela de l’Institut d’Estudis Catalans assegurà la continuïtat de la 
institució i fomentà la incorporació al Patronat de les principals entitats 
culturals territorials. Al llarg dels anys s’ha anat convertint en un espai de 
trobada, un lloc on s’aplega gent de tot arreu dels països de llengua catalana: 
professors, estudiants, polítics, escriptors, músics, gent de la televisió i de la 
ràdio que estimen el país, la seva cultural i la seva llengua  

Com és un dia a Prada? 
L’activitat diària a la UCE comença a les 9 del matí (fins a les 12 del 

migdia) amb els cursos i els seminaris i continua de 12 a 1 del migdia amb els 
actes públics (homenatges i conferències). Després de dinar, de 3 a 5 de la 
tarda, podeu assistir als Tallers; i de 5 a 7 a les sessions de l’Àrea 
Pluridisciplinària i als debats i taules rodones. Per als joves s’organitza la 
Universitat Jove, amb la tutoria dels monitors. Cada vespre i per a tots els 
matriculats hi ha concerts a les 9 a la plaça de la vila i a les esglésies del 
Conflent i a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà. A partir de les 11, també cada 
nit hi ha una programació de cinema a la sala Lido de Prada. L’Equip Rector 
elabora el Programa i el penja a la web: www.uce.cat  

Què és la UCE jove?  



 

  
 
 

 
 

Es tracta d’un programa dissenyat  per a joves d’una edat compresa entre 
els  15 i els 17 anys i  consta d’una sèrie d’activitats que han estat seleccionades 
de la programació general dels cursos de la UCE. Monitors de l’Obra Cultural 
Balear acompanyen i orienten aquests joves  en les diverses ofertes acadèmiques 
i lúdiques: tallers, cursos, excursions, espectacles i cinema. Per participar-hi és 
necessària la recomanació del centre de secundària o estudien (indicativament, 
cada centre pot enviar un màxim de 5 o 6 alumnes)  
Qui es pot matricular a la UCE? 

Dins el programa general s’hi poden matricular els majors de 18 anys, tant 
si actualment són  estudiants com si no ho són. Per al programa Universitat 
Jove, els que tenguin de 15 a 17 anys. A més, també s’organitzen activitats 
d’esplai per als menors de 15 anys que acompanyen els pares o els tutors 
matriculats. Les tres programacions inclouen els actes públics, els concerts i la 
programació de cinema. 

 
Sobre assistència, certificats i crèdits 

El contingut de cada curs és unitari, però està ideat amb diferents sessions 
(conferències o lliçons independents) amb títol propi. L’assistència a aquestes 
sessions és lliure i combinable amb la dels altres cursos. L’assistència als cursos 
és reconeguda per la Universitat de les Illes Balears i els convalida per 1’5 
crèdits de lliure configuració als alumnes que es matriculen per al curs següent 
(fins i tot per als que han de començar la carrera). Per tal d’obtenir el certificat 
convalidable, és necessari assistir regularment als cursos matinals (els 
professors donen certificats parcials que s’han de lliurar el darrer dia a la 
Secretaria d’Alumnes de la UCE). Un cop fetes les comprovacions oportunes, 
el certificat és tramès als alumnes que ho sol·liciten. Així  mateix, els cursos de 
la UCE són reconeguts com a crèdits de promoció docent per al professorat 
funcionari. 

 
 


