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Universitat 
d’Estiu: 
formació, 
societat         
i territori 
El juliol de 2022 la Universitat 
d’Estiu de la UdL organitzarà la 
seva 30a edició. Una fita impor-
tant ja que, a més de ser un ani-
versari assenyalat, recuperarà la 
normalitat alterada durant dos 
anys per la pandèmia. 

Un únic curs, dedicat a la Unió 
Europea i el Tractat de Maastrich 
i celebrat a la Seu d’Urgell entre 
els dies 13 i 15 de juliol de 1993, 
va obrir el camí. Ja reunia algunes 
de les característiques que en els 
anys següents identificarien la 
Universitat d’Estiu: juliol, presèn-
cia en el territori, el Pirineu i in-
quietud per entendre l’actualitat. 

La Seu d’Urgell n’és la capital 
emblemàtica. L’única població 
que ha acollit cursos cada any 
de manera ininterrompuda, amb 
l’excepció de 2020 i 2021 quan 
gairebé tota l’activat es va de-
senvolupar en línia, i durant una 
bona temporada en va ser la seu 
exclusiva. 

Entre aquella primera, i mo-
desta, edició del 1993 i la del 
2019 s’han realitzat 835 cursos, 
amb 16.176 persones matricula-
des, en 33 poblacions de 16 co-
marques (totes les de la demar-
cació de Lleida més l’Anoia, la 
Garrotxa i la Llitera). Una activi-
tat intensa i que no decau. El pro-
grama de 2022 inclou 53 cursos i 
jornades repartides en 13 pobla-
cions. A més, en els darrers anys 
també s’han incrementat molt 
els cursos impartits en línia. 

En gairebé tres dècades, la 
Universitat d’Estiu ha contribuït 
clarament a reforçar la presència 
de la UdL en el seu entorn soci-
al i territorial. El programa, si bé 
cada any inclou cursos especialit-
zats que requereixen una forma-
ció acadèmica prèvia, està obert 
a tothom (siguin estudiants o 
no, des de joves que encara no 
tenen l’edat per accedir a la uni-
versitat fins a persones majors de 
90 anys) atès que sempre cobreix 
diferents àrees de coneixement. 
En les darreres tretze edicions, 
un 43,5 % dels inscrits han estat 
estudiants de la UdL, un 9% d’al-
tres universitats i un 47,5% no 
eren estudiants universitaris, si-
nó de nivells formatius anteriors, 
professionals, aturats o jubilats.

A més de completar la forma-
ció acadèmica dels universitaris, 
s ’ofereix a professionals l’opor-
tunitat d’actualitzar els seus co-
neixements, a la població en ge-
neral continguts que responen a 
les necessitats de l’aprenentatge 
al llarg de la vida i atansa acti-
vitats universitàries a diversos 
punts del territori.

En uns pocs dies es pot rebre 
una formació amb rigor universi-
tari, però en un ambient allunyat 
de les exigències pròpies del curs 
acadèmic. Els inscrits, per exem-
ple, han pogut aprendre a fer 
tastos de vins o estratègies per 
jugar a la botifarra amb el suport 
de la informàtica, però també 
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Arrelada al territori i oberta al món

La 30a edició és una fita important 
ja que, a més de ser un aniversari 
assenyalat, recuperarà la normalitat 
alterada dos anys per la pandèmia

participar en reunions de la Xarxa 
Espanyola d’Apoptosi. Entremig, 
s’han tractat infinitat de qüesti-
ons relacionades amb les huma-
nitats, la comunicació, la política, 
el dret, les aplicacions informàti-
ques, l’ensenyament, l’economia, 
el medi ambient, la salut o la tec-
nologia. Unes temàtiques sovint 
estretament relacionades amb 
el territori en què s’impartia el 
curs, les visites i sortides de camp 
n’han estat un altre tret caracte-
rístic, però sense oblidar les preo-

cupacions d’abast universal. 
També ha estat estreta la col·

laboració amb diverses entitats, 
empreses i institucions del terri-
tori que han proposat cursos en 
resposta a demandes del seu en-
torn o que han donat suport de 
diverses maneres a la Universitat 
d’Estiu. D’entre les patrocinado-
res, destaquen sobretot la Dipu-
tació de Lleida, l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell, el Consell Social 
de la UdL i l’Institut d’Estudis Iler-
dencs. A més, més de 330 n’han 

col·laborat al llarg dels anys: 26 
ajuntaments, 9 consells comar-
cals, diversos organismes dels 
governs de Catalunya, Espanya i 
Andorra, col·legis professionals, 
centres educatius, museus, cen-
tres d’interpretació, mitjans de 
comunicació, empreses de dife-
rents sectors, fundacions i associ-
acions diverses.

En definitiva, trenta mesos de 
juliol dedicats a la formació i a es-
trènyer els llaços de la UdL amb la 
societat i el territori que l’envolta. 


