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ELS EXPERTS DONEN LLUM
AL DEBAT DE LA SOCIETAT

ARRELADA AL TERRITORI
I OBERTA AL MÓN

700 ALUMNES EN 40 CURSOS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA UDL QUE PROVENEN DE LA XARXA VIVES
Joan Biscarri Gassió, Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida, és Doctor en Psicologia per la UAB, Catedràtic d’Escola Universitària de l’Àrea
de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, membre del Grup de

Recerca Consolidat sobre Plurilingüísme i Educació, i de l’Observatorio Internacional de la Profesión Docente (OBIPD) i autor d’una quarantena de publicacions que s’han centrat principalment en el professorat com objecte d’estudi.

A L’ESTIU, TOTA LLEIDA FA UNIVERSITAT
A

llò que avui anomenem la
Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida és el conjunt d’activitats acadèmiques que
la Universitat de Lleida programa
a l’estiu, dirigides tant a l’estudiantat actual de la pròpia Universitat de
Lleida, com al conjunt dels post-graduats i professionals de qualsevol
sector que tenen interés en donar
continuïtat a la seva formació permanent, mantenint alhora una certa
vinculació amb la Universitat.
Actualment la majoria de les universitats espanyoles i catalanes tenen alguna mena d’Universitat d’Estiu. A Espanya en trobem un primer precedent ja en els Cursos de
Verano que la Universitat de Zaragoza va promoure a la localitat de
Jaca des de l’estiu de 1927. Però el
referent històric més conegut és la
creació, l’any 1932, de la Universidad Internacional de Verano de
Santander, posteriorment denominada Universidad Internacional Menèndez Pelayo (UIMP), a proposta del Ministre d’Instrucció Pública
de la II República Fernando de los
Ríos, i amb una certa vinculació original amb la Institución Libre de Enseñanza, l’objectiu bàsic de la qual
és la realització d’aquesta mena de
cursos estiuencs.
La Universitat d’Estiu és una resposta a les necessitats d’actualització
formativa complementària, centrada
en el període no acadèmic de l’estiu, que a Catalunya ha tingut també un cert paralel·lisme, i un precedent més remot, amb les anomenades Escoles d’Estiu per a la formació
continuada del professorat no universitari. Van ser iniciades per la
Mancomunitat de Catalunya el 1914,
i dirigides pel pedagog Alexandre
Galí entre 1916 i 1923, posteriorment promogudes per la Generalitat de Catalunya des de 1931, i actualment impulsades pels Moviments
de Renovació Pedagògica.
En el cas de la Universitat de
Lleida, el seu origen es pot situar exactament en el 13 de juliol de
1993, quan a La Seu d’Urgell, i a instàncies del rector Jaume Porta, es va
inaugurar un curs sobre La Unió Europea i el tractat de Maastricht, impartit pels professors Antoni Blanc i
Jordi Carbonell del 13 al 15 de juliol. Des d’aleshores, i al llarg de les

seves 22 edicions, han passat per la
Universitat d’Estiu de la UdL més de
10.000 alumnes i uns 2.300 professors, que han impartit uns 452 cursos.
A banda del professorat que ha
impartit els cursos, han passat també per la Universitat d’Estiu personatges rellevants de la vida cultural, científica i política de la nostra
societat com Gabriel Ferraté, Alfred
Pastor, Joan Solà, Ferran Mascarell,
Josep Ramoneda, Joan B. Culla,
Joan Majó, Jordi Sabaté Pi, Sebastià
Serrano, Josep Ma. Terricabras, Pasqual Maragall, Jorge Wagenberg,
Josep Guinovart, Xavier Trias, Pep
Riera, Enric Sopena, Jordi Dauder,
Carles Canut, Josep Minguell, Empar Moliner, Jordi Boixaderas, Víctor
Amela, Joan Francesc Mira, i molts
altres que donen testimoni del paper que ha mantingut la Universitat d’Estiu com a
referent social i cultural del país.
Al llarg dels anys,
la Universitat de
Lleida ha anat apostant per un nou
model d’Universitat
d’Estiu concebuda
com un instrument
imprescindible per
tal d’estendre la vida acadèmica i cultural de la universitat
al conjunt del territori de les comarques de
Lleida.
Del que es tracta
és de buscar sinèrgies entre la capacitat de difusió del coneixement i
de dinamització social,
cultural i econòmica que proporciona la universitat,
i els aspectes més rellevants
del patrimoni natural i cultural
del territori que les pròpies institucions territorials vulguin promoure
com a element d’identitat.
En aquesta línia, en la darrera
edició d’estiu de 2014, La Universitat d’estiu a comptat amb prop de
700 alumnes inscrits en gairebé una
quarantena de cursos distribuïts en-

tre les seus d’Agramunt, Alcoletge,
Arbeca, La Seu d’Urgell, Les Borges
Blanques, Lleida, Tremp i Vielha.
Una bona part dels cursos de la
Universitat d’Estiu són susceptibles
de convalidació per crèdits transversals per a l’alumnat de la Universitat
de Lleida. Però també per a l’alumnat de les universitats de la Xarxa
Vives, una Xarxa de les 21 universitats dels territoris de parla catalana que, per mitjà d’un conveni es reconeixen mútuament els crèdits

convalidables per transversals de les
respectives universitats. Això implica que una bona part de l’estudiantat universitari de la Universitat
d’Estiu de la UdL procedeix d’altres
universitats de la Xarxa, cosa que
permet compartit coneixements i
experiències interuniversitàries.
Però, alhora, una bona part també de l’alumnat dels cursos d’estiu

està formada per professionals dels
diferents àmbits de coneixement i
sectors professionals, que troben en
la Universitat d’Estiu un lloc on actualitzar i ampliar els seus coneixements, bé sigui dins del seu propi àmbit professional, bé per l’afany
cultural en àrees de coneixement diferents als de la seva professió, però
sempre amb la garantia de qualitat
acadèmica que proporciona el professorat universitari.
I encara, enguany, amb el
programa Les
aule s van a
classe al juliol,
s’han seleccionat cursos que
s’han considerat particularment adequats
per a l’alumnat
de les nostres
Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran que,
en les mateixes
condicions que
l’estudiantat de la
UdL, poden accedir a la Universitat
d’Estiu.
Aquesta barreja de
perfils de l’alumnat, pel
que fa a la seva edat, a la
seva procedència territorial, a la seva formació acadèmica, al seu àmbit de treball com a professionals, etc.
és un dels valors que fan tan
atractius els cursos de la Universitat d’Estiu per a totes aquelles persones que entenen l’estiu
com una oportunitat més per adquirir nous coneixements culturals i científics en un entorn amable i refrescant.
La diversitat de procedències,
així com la varietat de les propostes acadèmiques sota diferents
formats, de cursos, xerrades, tallers, etc., i la proximitat a cadascun dels entorns naturals i culturals del nostre territori, fan de la
Universitat d’Estiu de la UdL una
invitació a gaudir simultàniament
del plaer de l’aprenentatge, i del
patrimoni natural i cultural del
nostre país.

