
	

2a	Universitat	Catalana	d’Estiu	a	
Manresa	

L’UCE	 torna	 a	Manresa	 aquest	 estiu	 del	 1r	 al	 5	 de	
juliol,	 després	 d’estrenar-se	 l’any	 passat	 coincidint	
amb	els	50	anys	de	celebració	a	Prada.	És	un	punt	de	
trobada	 d’arreu	 dels	 Països	 Catalans,	 repleta	
d’activitats	 amb	 l’objectiu	 de	 potenciar	 els	
coneixements,	la	cultura	i	la	llengua	del	nostre	país.		

Les	activitats	s’organitzaran	al	voltant	de	tres	espais	
emblemàtics	de	 la	ciutat:	 l’Institut	Lluís	de	Peguera,	
on	 es	 faran	 els	 cursos	 (de	 9	 a	 12	 del	 migdia)	 i	 els	
actes	(de	12	a	dos	quarts	de	2	del	migdia);	a	 l’Espai	
Plana	de	l’Om,	amb	les	projeccions	de	cinema	(de	4	a	
6	 del	 capvespre)	 i	 els	 debats	 (de	 6	 a	 8	 del	 vespre);	
finalment	 a	 la	 nit,	 el	 cinema	 de	 gran	 format	 i	 els	
concerts	seran	a	 la	Plaça	Major	de	Manresa.	També	
es	 faran	 visites	 guiades	 a	 la	 sèquia	 de	Manresa,	 el	
castell	i	les	mines	de	sal	de	Cardona	i	a	Sant	Benet	de	
Bages.		

	

Àrea	d’Economia	

«Cap	on	va	l’economia?»	

Fa	 vint	 anys	 del	 euro	 i	 trenta	 de	 la	 caiguda	 del	 mur	 de	 Berlín	 amb	 l’economia	 de	 mercat	 i	 Occident	
guanyant	la	lluita	econòmica.	Amb	el	creixement	dels	països	emergents	des	del	2000	fins	al	2019,	els	blocs	
occidentals	 perden	 protagonisme	 i	 el	 món	 anglosaxó	 es	 tanca.	 Vivim	 en	 un	 món	 VICA	 (volatilitat,	
incertesa,	 complexitat	 i	 ambigüitat)	 on	 la	 nova	 revolució	 industrial	 ja	 altera	 les	 coordenades	mentals	 i	
laborals.	El	curs	cerca	reflexionar	sobre	el	món	que	ens	arriba,	quin	paper	hi	tenen	els	Països	Catalans,	la	
UE	i	Occident	i	aprendre	com	funciona	l’economia	avui,	des	d’una	vessant	macro,	micro	i	internacional.	

	

Àrea	de	Dret	

«Els	drets	fonamentals:	conceptualització	jurídica	i	implicacions	actuals»	

El	 reconeixement	 i	 la	 garantia	 dels	 drets	 fonamentals	 és	 el	 resultat	 de	 lluites	 històriques	 de	 signe	
emancipador.	Malgrat	 els	 avenços	 en	 el	 reconeixement	 jurídic	 formal	 dels	 drets,	 els	 processos	 polítics	
recents—tant	a	Catalunya	com	en	l’àmbit	europeu	i	estatal—han	tornat	a	posar	en	primer	pla	la	qüestió	
de	 la	 defensa	 dels	 drets	 fonamentals,	 entesos	 alhora	 com	 a	 projecció	 de	 la	 dignitat	 humana	 i	 com	 a	
condició	per	 a	 l’expressió	 col·lectiva	d’una	 ciutadania	democràtica.	 El	 curs	de	dret	proposa,	 a	mode	de	
brúixola	 per	 a	 orientar-se	 entre	 les	 narratives	 en	 conflicte,	 retornar	 als	 conceptes	 bàsics	 dels	 drets	
fonamentals	i	comprendre’n	les	implicacions	actuals	i	futures.	



	

Àrea	de	Pensament	

«Pensament	feminista:	de	la	ciutat	de	les	dames	a	la	república	de	les	dones»	

Els	orígens	del	pensament	feminista	se	solen	situar	al	segle	XVIII;	no	obstant	això,	una	de	les	seves	obres	
pioneres	data	del	segle	XV:	La	ciutat	de	les	dames	(1405)	de	Christine	de	Pizan.	Recordarem	la	base	de	les	
idees	i	el	moviment	feminista	recuperant-ne	figures	clàssiques	i	introduint-ne	de	contemporànies.	

L’àrea	es	completarà	amb	el	taller	«Fight	like	a	girl!	Feminisme	nòrdic	i	master	suppression	techniques»,	a	
càrrec	de	Sònia	Estradé	 (UB,	Associació	de	Dones	 Investigadores	 i	 Tecnòlogues	a	Catalunya,	Assemblea	
Feminista)	

«Filosofia	del	vertigen.	Elements	per	una	història	de	la	constitució	del	món»	

Quines	possibilitats	ofereix	un	pensament	sobre	experiències	limítrofes	del	món,	com	poden	ser	el	mareig	
i	el	vertigen?	El	curs	ofereix	transitar	per	algunes	de	les	metàfores	i	figures	del	mareig	i	del	vertigen	en	la	
història	del	pensament,	 i	posarà	també	les	bases	per	a	una	fenomenologia	del	vertigen	que	qüestioni	 la	
constitució	del	món	en	l’experiència	quotidiana,	els	seus	pressupòsits	i	els	seus	límits.	Es	pretén	analitzar	
la	 riquesa	 de	 la	 metàfora	 de	 la	 «caiguda»	 i	 també	 reflexionar	 sobre	 la	 mercantilització	 d’aquestes	
«experiències	sense	món».	

	

Àrea	d’Història	
	
«Què	cal	saber	de	la	història	de	Catalunya	i	no	s’explica»	

	

Àrea	de	Ciències	de	la	Salut	

«El	perill	de	les	pandèmies»	

Amb	motiu	del	centenari	de	la	grip	espanyola	i	el	cinquè	aniversari	de	l’ebola,	tractarem	del	perill	de	les	
pandèmies	 al	 segle	 XXI.	 Com	 a	 societat	 hem	 d’estar	 mentalitzats	 de	 què	 suposa	 aquest	 perill,	 en	 un	
moment	 de	 gran	 mobilitat	 demogràfica	 entre	 continents	 i	 podem	 parlar	 de	 malalties	 infeccioses	
emergents	 com	 ara	 les	 febres	 hemorràgiques,	 els	 virus	 zika,	 chikungunya,	 ebola	 o	 dengue.	 Quines	
precaucions	 cal	 que	prenguem?	Quins	 protocols	 sanitaris	 hi	 ha	 previstos	 davant	 de	 la	 declaració	 d’una	
pandèmia?	Estem	preparats	per	a	detectar-ne	la	manifestació?	


