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Adquisició d'una finca a Prada per ubicar-hi el Centre d'Estudis Transfronterer Pau Casals 

El Govern ha acordat l'adquisició d'una finca anomenada "Vall Roc", situada al número 1 de la route de la Ria, a Prada, per ubicar-hi el Centre d'Estudis Transfronterer Pau 
Casals. 

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) tenen com a objectius comuns promoure i fomentar la coneixença entre les persones de l'àrea lingüística i 
cultural catalana, col·laborant de manera continuada d'ençà de l'any 1983, amb el foment dels cursos de la Universitat Catalana d'Estiu.  

Tanmateix, és d'interès comú l'ampliació d'aquests cursos a tot l'any a fi de potenciar el contacte d'alumnes a tot l'àmbit lingüístic català en un marc de foment de la cultura. 
En aquest sentit, l'any 2003, el Govern català va aprovar un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Catalana d'Estiu per a la creació d'un Centre d'Estudis.  

El Centre Transfronterer d ’Estudis Pau Casals de la UCE, a Prada, és un projecte que neix de la col•laboració institucional entre el Consell Regional Llenguadoc-Rosselló, el 
Consell General dels Pirineus Orientals, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Tanmateix, és previst que s’hi afegeixin les diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona i els consells insulars de Mallorca i Menorca. Aquest projecte, cofinan çat pel programa europeu INTERREG III-A França-Espanya, consisteix en la rehabilitació d’una 
mansió coneguda com a Vall Roc, a Prada, i la construcci ó d’un edifici annex per a acollir-hi durant tot l ’any estudiants d’ensenyament secundari i universitari en encontres 
mixtos, és a dir, sempre hi haurà dos grups (fins a 100 places) provinents d’escoles, instituts i universitats de dos territoris diferents: Catalunya Nord i Mallorca, Principat i el 
País Valencià, Menorca i la Franja de Ponent, l ’Alguer i Eivissa.  

D’aquesta manera, aquests joves (es calcula que hi passaran entre 2.500 i 3.000 estudiants cada any) es coneixeran entre si i establiran lligams realment transfronterers. 
Aquesta presa de consciència, per part dels joves, dels valors que aporta una llengua i un espai històric, cultural i econ òmic comuns ha de ser el fruit definitiu d’aquests trenta-
sis anys d’Universitat Catalana d’Estiu. 

Amb l'acord aprovat avui, el Govern de la Generalitat adquireix, conjuntament amb el Consell General dels Pirineus Orientals, el Consell Regional Llenguadoc-Rosselló i 
l'Ajuntament de Prada, l'immoble situat al núm. 1 de la route de la Ria, a Prada, per tal d'ubicar-hi aquest Centre d'Estudis. 

 Documentació dels Acords de Govern del 19/07/2005 
Envia aquesta notícia   
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