musicoteràpia (de 10 a 11) Els
valors de la pràctica clínica
(d’11 a 12)
ECONOMIA
Grans qüestions i debats de
l’economia actual. Temes clau
per Catalunya: el finançament
(de 9 a 10) Temes clau per
Catalunya: el finançament (de 10
a 12)

XLVIII UNIVERSITAT
CATALANA D’ESTIU
(dia a dia)
dia 13
a les de 9 del vespre

PENSAMENT
És que hi ha un punt fix des
d’on
aixecar-se?
Sobre
la
fonamentació de l’acció política
(de 9 a 12)

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Escaró

dia 14

HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
En els orígens: pobladors de la
Catalunya Vella (de 9 a 10) El
poblament de Mallorca (de 10 a
11) Moviments de població de
curt i llarg abast. El cas
valencià (d’11 a 12)

a les de 9 del vespre
ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Serdinyà

dia 15
a les de 9 del vespre

LITERATURA
Vida i obres de Ramon Llull.
Vida de Ramon Llull (de 9 a 2/4
d’11)
El
«Llibre
de
contemplació» i «L’art» (de 2/4
d’11 a 12)

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Clarà

dia 16
a les de 9 del vespre

HISTÒRIA DE L’ART
La Mediterrània catalana: l’art.
El mestre de Cabestany (segle
XII) (de 9 a 2/4 d’11) L’elogi
de
l’Acròpolis
de
Pere
‘El
Cerimoniós’ (segle XIV) (de 2/4
d’11 a 12)

ESPECTACLES
Menaix a Truà
ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Soanyes

dia 17

CIÈNCIA POLÍTICA
Conflictes ideològics i ètnics
als estats d’Àfrica negra. «Els
estats fallits» Mali. Tuaregs i
gihadistes: AQMI i Estat Islàmic
(de 9 a 10) Somàlia. Els clans i
la comunitat internacional (de
10 a 11) Mali: la saviesa
africana. El cas dels dogon
(d’11 a 12)

de 9 a 12
CIÈNCIES DE LA NATURA
El canvi climàtic: estat de la
qüestió després de la COP 21 de
París. Presentació del curs i
recapitulació: «I tu, hi creus,
en el canvi climàtic?» (de 9 a
2/4 d’11) El paper dels boscos
en
la
mitigació
del
canvi
climàtic (de 2/4 d’11 a 12)

SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT D’ALACANT. Europa i
el
món
mediterrani
contemporanis. La Mediterrània i
la
mediterraneïtat
amb
una
referència especial a les fonts,
recursos i bibliografia per al
seu estudi (d’11 a 12)

CIÈNCIES DE LA SALUT
Aspectes de la salut i de la
política
sanitària.
Malalties
infeccioses emergents. L’exemple
del Zika (de 9 a 10) Fonaments
psicobiològics de la música i la
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a les 9 del vespre

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament,
estatus
i
identitats»
Catalunya
Nord:
la
llengua
catalana en xifres. L’enquesta
del 2015 (de 9 a 12) — Iniciació
a la llengua. Llengua catalana.
Nivell mitjà (de 9 a 2/4 d’11)
Llengua
catalana.
Nivell
superior (de 2/4 d’11 a 12) 
Iniciació a la cultura occitana.
Roda de clàssics. Les grans
obres de la literatura universal
en occità (de 9 a 12)

ESPECTACLES
Novembre Elèctric
ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Pi
a les 11 de la nit
CINEMA
Game over d’Alba Sotorra

dia 18
de 9 a 12

a les 12 del migdia
CIÈNCIES DE LA NATURA
El canvi climàtic: estat de la
qüestió després de la COP 21 de
París.
Ciència
del
canvi
climàtic (de 9 a 2/4 d’11)
Adaptant
la
Mediterrània
al
canvi climàtic (de 2/4 d’11 a
12)

ACTES I COMMEMORACIONS
Inauguració
a les 3 de la tarda
TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)

CIÈNCIES DE LA SALUT
Aspectes de la salut i de la
política
sanitària.
Malalties
més freqüents dels animals de
companyia (de 9 a 10) Darrers
avenços en el tractament del
càncer de mama (de 10 a 11)
Fotoprotecció i prevenció del
càncer de pell (d’11 a 12)

a les 4 de la tarda
JORNADES
VII Jornades de la Fundació
Josep Irla a la Universitat
Catalana d’Estiu

ECONOMIA
Grans qüestions i debats de
l’economia actual. Temes clau
per Catalunya: la promoció (de 9
a 12)

FÒRUM OBERT
Conferència i presentació de
l’exposició sobre Víctor Català
a
la
Universitat
Catalana
d’Estiu

PENSAMENT
És que hi ha un punt fix des
d’on
aixecar-se?
Sobre
la
fonamentació de l’acció política
(de 9 a 12)

a les 5 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
Als 40 anys del Congrés de
Cultura Catalana: repensar els
Països Catalans

HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
L’ocupació de la Catalunya Nova
(de 9 a 10) La immigració
occitana a Catalunya (de 10 a
11) La pesta de 1348 i les seves
conseqüències (d’11 a 12)

a dos quarts de 7 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
Inauguració
del
monument
a
Pompeu Fabra i de la passejada
Pompeu Fabra
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a les 3 de la tarda

LITERATURA
Vida i obres de Ramon Llull. La
«Doctrina pueril» (de 9 a 2/4
d’11) El «Blaquerna» (de 2/4
d’11 a 12)
HISTÒRIA DE L’ART
La Mediterrània catalana: l’art.
Guillem Sagrera, de Mallorca a
Nàpols, passant per Perpinyà
(segles XIV-XV) (de 9 a 2/4
d’11)
Les
llotges
gòtiques:
Barcelona, Perpinyà, Mallorca,
València (segles IX-XV) (de 2/4
d’11 a 12)

TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)
JORNADES
V
Jornada
de
les
Àrees
Protegides «El Parc Nacional de
l’Asinara» (de 2/4 de 4 a 7)

CIÈNCIA POLÍTICA
Conflictes ideològics i ètnics
als estats d’Àfrica negra. «Els
estats
de
democràcia
procedimental»
Senegal.
La
persistent guerra de Casamance
(de
9
a
10)
Madagascar.
Parlaments, ètnies i revoltes
(de 10 a 11) Guinea Equatorial:
llengua i ensenyament (d’11 a
12)

a les 4 de la tarda
JORNADES
VII Jornades de la Fundació
Josep Irla a la Universitat
Catalana d’Estiu — V Jornada de
les Àrees Protegides «El Parc
Nacional de l’Asinara» (de 2/4
de 4 a 7)
FÒRUM OBERT
Presentació del llibre Teoria
Lul·liana de la Comunicació

SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT D’ALACANT. Europa i
el
món
mediterrani
contemporanis.
El
món
mediterrani en les relacions
internacionals:
migracions,
colonialisme,
processos
d’independència i guerres (d’11
a 12)

a les 5 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
El
Canigó,
referent
catalans

JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast.
Aniversari
40
anys
d’escola immersiva La Bressola
(a les 5) — V Jornada de les
Àrees
Protegides
«El
Parc
Nacional de l’Asinara» (de 2/4
de 4 a 7)

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament,
estatus
i
identitats»
Catalunya
Nord:
estatus i marc legal. Llengua
regional o llengua estrangera?
(de 10 a 12) — Iniciació a la
llengua.
Llengua
catalana.
Nivell mitjà (de 9 a 2/4 d’11)
Llengua
catalana.
Nivell
superior (de 2/4 d’11 a 12) 
Iniciació a la cultura occitana.
Roda de clàssics. Les grans
obres de la literatura universal
en occità (de 9 a 2/4 d’11)
Iniciació a la sociolingüística
i la llengua occitanes (de 2/4
d’11 a 12)

FÒRUM OBERT
Formes
de
patrimoni

salvaguardar

el

a les 6 de la tarda
JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast.
Col·lectiu
SEM:
un
territori,
un
estatut,
una
institució. (a les 6) — V
Jornada de les Àrees Protegides
«El Parc Nacional de l’Asinara»
(de 2/4 de 4 a 7)

a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
L’eix
mediterrani:
ferroviaris

dels

FÒRUM OBERT
RUI: últim tram cap a la Independència
camins
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Valencià (segle
d’11 a 12)

a les 9 del vespre
ESPECTACLES
Claudi Sanna

XVII)

(de

2/4

CIÈNCIA POLÍTICA
Conflictes ideològics i ètnics
als estats d’Àfrica negra. «Els
estats
dictatorials»
Nigèria.
L’ascens de Boko Haram – Estat
Islàmic (de 9 a 10) R.D. Congo.
Herència
colonial
i
guerres
enquistades (de 10 a 11) Rwanda,
el
genocidi.
Fonaments
dels
relats històrics (d’11 a 12)

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Vilafranca
a les 11 de la nit
CINEMA
Trobadors de Michel Gayraud

dia 19

SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT D’ALACANT. Europa i
el
món
mediterrani
contemporanis.
Les
relacions
Nord-Sud en la societat actual
europea i mediterrània (d’11 a
12)

de 9 a 12
CIÈNCIES DE LA NATURA
El canvi climàtic: estat de la
qüestió després de la COP 21 de
París. Meteorologia del canvi
climàtic (de 9 a 2/4 d’11) Canvi
climàtic versus canvi global.
Estudis de seguiment (de 2/4
d’11 a 12)

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament,
estatus
i
identitats»
Catalunya Nord: el fracàs de
l’ensenyament
bilingüe
i
immersiu?
(de
10
a
12)
—
Iniciació a la llengua. Llengua
catalana. Nivell mitjà (de 9 a
2/4
d’11)
Llengua
catalana.
Nivell superior (de 2/4 d’11 a
12)  Iniciació a la cultura
occitana. Roda de clàssics. Les
grans obres de la literatura
universal en occità (de 9 a 2/4
d’11)
Iniciació
a
la
sociolingüística i la llengua
occitanes (de 2/4 d’11 a 12)

ECONOMIA
Grans qüestions i debats de
l’economia actual. Temes clau
per
Catalunya:
Sectors
productius i agroindústria (de 9
a 12)
PENSAMENT
És que hi ha un punt fix des
d’on
aixecar-se?
Sobre
la
fonamentació de l’acció política
(de 9 a 12)
HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
Minories
ètniques
i
desplaçaments humans (de 9 a 10)
L’expulsió dels jueus el 1492
(de 10 a 11) L’expulsió dels
moriscos
dels
Països
Catalans(d’11 a 12)

JORNADES
XII
Jornades
de
l’Institut
d’Estudis Catalans a l’UCE de
Prada:
«L’organització
territorial a l’eix mediterrani»
(de 9 a 12) — XII Jornades sobre
el Cristianisme al segle XXI
«500 anys de la Reforma de
Luter: implicacions històriques
i religioses» (a 2/4 de 10)

LITERATURA
Vida i obres de Ramon Llull. El
«Llibre de meravelles» (de 9 a
2/4 d’11) Els proverbis (de 2/4
d’11 a 12)

a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
Vigència de Ramon Llull. Als 700
anys de la seva mort

HISTÒRIA DE L’ART
La Mediterrània catalana: l’art.
Damià Forment, de València a
Poblet passant per Aragó (segles
XV-XVI) (de 9 a 2/4 d’11) Josep
de la Concepció, un arquitecte
entre
Catalunya
i
el
País
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a les 3 de la tarda

cooperació transfronterera, més
oportunitats
per
a
la
ciutadania, més impuls a la
construcció europea» (de 3 a 2/4
de 7) — V Jornada Algueresa (de
2/4 de 4 a 7)

JORNADES
XII
Jornades
sobre
el
Cristianisme al segle XXI «500
anys de la Reforma de Luter:
implicacions
històriques
i
religioses» (a 2/4 de 4) —
Jornada
de
Cooperació
Transfronterera «La cooperació
transfronterera, més oportunitats per a la ciutadania, més
impuls a la construcció europea»
(de 3 a 2/4 de 7) — V Jornada
Algueresa (de 2/4 de 4 a 7)

FÒRUM OBERT
Presentació del llibre Lluís
Companys.
Una
vida
pels
catalans. Una mort per Catalunya
de Montserrat Coberó
a les 6 de la tarda
JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast. Espai transfronterer:
Hospital de Cerdanya (a les 6) —
Jornada
de
Cooperació
Transfronterera «La cooperació
transfronterera,
més
oportunitats
per
a
la
ciutadania, més impuls a la
construcció europea» (de 3 a 2/4
de 7) — V Jornada Algueresa (de
2/4 de 4 a 7)

TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)
a les 4 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
Ofrena floral a la tomba
Pompeu Fabra

a les 7 de la tarda
de
JORNADES
Jornada Sàpiens «1416-1516: el
segle
dels
Trastàmara.
La
decadència
dels
Països
Catalans?» (a les 7)

JORNADES
XII
Jornades
sobre
el
Cristianisme al segle XXI «500
anys de la Reforma de Luter:
implicacions
històriques
i
religioses» (a 2/4 de 4) —
Jornada
de
Cooperació
Transfronterera «La cooperació
transfronterera, més oportunitats per a la ciutadania, més
impuls a la construcció europea»
(de 3 a 2/4 de 7) — VII Jornades
de la Fundació Josep Irla a la
Universitat Catalana d’Estiu — V
Jornada Algueresa (de 2/4 de 4 a
7)

a les 8 del vespre
ESPECTACLES
«Els
poetes
i/a/amb/per/sobre
Fabra»
Anna Maluquer (rapsoda), Jordi
Mir (comentaris) i Santi Miret
(viola de gamba)
a les 9 del vespre
ESPECTACLES
Forces Elèctriques d’Andorra

FÒRUM OBERT
Presentació del llibre Planeta
mut de Jordi Solé Camardons

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Taurinyà

a les 5 de la tarda

a les 11 de la nit

ACTES I COMMEMORACIONS
L’eix
mediterrani:
municipals

CINEMA
La cançó
Danés

camins

JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast. L’agricultura biològica
a la Catalunya del nord i del
sud (a les 5) — Jornada de
Cooperació Transfronterera «La
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censurada

de

Lluís

dia 20

cultura,
són
(d’11 a 12)

de 9 a 12

HISTÒRIA DE L’ART
La Mediterrània catalana: l’art.
Els
Juncosa,
d’Escaladei
a
Mallorca passant per Roma (segle
XVIII)
(de
9
a
10)
Marià
Fortuny, intèrpret de l’expansió
per la Mediterrània (segle XIX)
(de 10 a 11) El Joaquim Mir de
Mallorca (segle XX) (d’11 a 12)
SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT
DE
LES
ILLES
BALEARS. Recital comentat de la
poesia de Jaume Vidal i Alcover
(de 9 a 11) — UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA. L’Aplec del Puig, 101
anys. Un referent cabdal de la
represa
nacional
al
País
Valencià.
La
motivació
i
l’origen dels Aplecs del Puig.
De la romeria al míting (d’11 a
12)

CIÈNCIES DE LA NATURA
El canvi climàtic: estat de la
qüestió després de la COP 21 de
París. Meteorologia i incendis
forestals (de 9 a 2/4 d’11)
Cimera del clima COP21: acords,
antecedents i futur (de 2/4 d’11
a 12)
ECONOMIA
Grans qüestions i debats de
l’economia actual. Temes clau
per Catalunya: el mercat mundial
(de 9 a 12)
DRET
Transicions
nacionals
i
processos constituents. El dret
a decidir i les sortides de
l’atzucac (de 9 a 2/4 d’11) El
procés català en el context del
dret internacional i europeu (de
2/4 d’11 a 12)

indestriables?

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament,
estatus
i
identitats»
Catalunya Nord: condicions i
perspectives
per
frenar
la
substitució lingüística (de 10 a
12) — Iniciació a la llengua.
Llengua catalana. Nivell mitjà
(de 9 a 2/4 d’11) Llengua
catalana. Nivell superior (de
2/4 d’11 a 12)  Iniciació a la
cultura
occitana.
Roda
de
clàssics. Les grans obres de la
literatura universal en occità
(de 9 a 2/4 d’11) Iniciació a la
sociolingüística i la llengua
occitanes (de 2/4 d’11 a 12)

PENSAMENT
És que hi ha un punt fix des
d’on
aixecar-se?
Sobre
la
fonamentació de l’acció política
(de 9 a 2/4 d’11) Què passa, en
realitat? Filosofia i periodisme
a Catalunya (1900-1936) (de 2/4
d’11 a 12)
HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
La presència catalana a Itàlia
(de 9 a 10) Les claus del
creixement
demogràfic
dels
segles XVIII-XIX (de 10 a 11)
Immigració interior: el cas de
la Franja (d’11 a 12)

JORNADES
XXIX Jornada Andorrana «El canvi
climàtic i Andorra» (de 2/4 de
10 a 2/4 d’1) — XXXI Jornada
d’agricultura
a
Prada
«El
malbaratament alimentari i el
sector agroalimentari» (de 2/4
de 10 a 1)

LITERATURA
Vida i obres de Ramon Llull. La
poesia (de 9 a 2/4 d’11) La
posteritat (de 2/4 d’11 a 12)
LLENGUA
Intercanvis
lingüístics
i
processos
sociolingüístics
a
l’àrea
mediterrània.
Les
llengües romàniques, un món de
paraules en moviment (de 9 a 10)
Processos
de
normalització
lingüística a la Mediterrània
(de 10 a 11) La llengua i la

a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
El
procés
constituent
de
Catalunya: amb quines garanties
jurídiques?
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a les 5 de la tarda

JORNADES
XXIX Jornada Andorrana «El canvi
climàtic i Andorra» (de 2/4 de
10 a 2/4 d’1) — XXXI Jornada
d’agricultura
a
Prada
«El
malbaratament alimentari i el
sector agroalimentari» (de 2/4
de 10 a 1)

ACTES I COMMEMORACIONS
L’eix
mediterrani:
comunicatius

camins

JORNADES
XXIX Jornada Andorrana «El canvi
climàtic i Andorra» (de 3 a 6) —
XXXI Jornada d’agricultura a
Prada
«El
malbaratament
alimentari
i
el
sector
agroalimentari» (de 2/4 de 3 a
6)

a les 3 de la tarda
JORNADES
XXIX Jornada Andorrana «El canvi
climàtic i Andorra» (de 3 a 6) —
XXXI Jornada d’agricultura a
Prada
«El
malbaratament
alimentari
i
el
sector
agroalimentari» (de 2/4 de 3 a
6)

FÒRUM OBERT
Construint país i construint
Estat des de les Assemblees
Exteriors de l’ANC— Presentació
del llibre Grau 33 de Quim
Gallart i Figueras

TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)

a les 6 de la tarda
JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast. Espai transfronterer:
El País d’Art i d’Història de
les Valls del Tec i del Ter (a
les 6)

a les 4 de la tarda
FÒRUM OBERT
Presentació del llibre JESÚS
busca
JESÚS.
Crònica
d’una
recerca perillosa de Jaume Rodri
— Tota una nació en marxa.
Diferents
ritmes
un
mateix
objectiu

JORNADES
II Jornada Catalunya Nord a
l’abast. Espai transfronterer:
Amics de Sant Aniol d’Aguja,
associació per la restauració
del refugi i la conservació del
patrimoni de la vall de Sant
Aniol — XXIX Jornada Andorrana
«El canvi climàtic i Andorra»
(de 3 a 6) — XXXI Jornada
d’agricultura
a
Prada
«El
malbaratament alimentari i el
sector agroalimentari» (de 2/4
de 3 a 6) — VII Jornades de la
Fundació
Josep
Irla
a
la
Universitat Catalana d’Estiu

a les 8 del vespre
ESPECTACLES
Guiem Soldevila
a les 9 del vespre
ESPECTACLES
Banda de Música de Sant Llorenç
La Galera

FÒRUM OBERT
20 anys de la Federació Internacional
d’Entitats
Catalanes
(FIEC): les comunitats catalanes
de
l’exterior,
una
part
de
Catalunya — El manifest Koiné:
per
un
veritable
procés
de
normalització lingüística a la
Catalunya
independent
—
Presentació
de
l’Atles
de
Barcelona

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Vallestàvia
a les 11 de la nit
CINEMA
El camí del foc. La cremada de
falles d’Andorra la Vella de
Rosa Burgos i Albert Cristòfol
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L’impacte
de
la
revolució
digital per a la transformació
de la societat: nous codis, nous
valors, nous canals (de 9 a 12)

dia 21
de 9 a 12
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Planeta terra – planeta oceà:
interrelacions i canvi climàtic.
«Els oceans i el clima de la
Terra» Un planeta viu gràcies
als seus oceans (de 9 a 10)
Deserts
i
selves
oceàniques
vistes amb el satèl·lit (sessió
pràctica) (de 10 a 2/4 d’11) El
sistema circulatori de la Terra
(de 2/4 d’11 a 2/4 de 12)
Inferint
els
corrents
superficials
amb
dades
de
satèl·lit (sessió pràctica) (de
2/4 de 12 a 12)

MÚSICA
La música, drecera cultural.
Intercanvis
musicals,
de
Catalunya al món. Les novetats
són a l’altra banda del mar:
relacions musicals amb la Itàlia
del segle XVIII (de 9 a 2/4
d’11) Emili Pujol i la projecció
de la guitarra catalana (de 2/4
d’11 a 12)
SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT
DE
LES
ILLES
BALEARS. Recital comentat de la
poesia de Jaume Vidal i Alcover
(de 9 a 11) — UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA. L’Aplec del Puig, 101
anys. Un referent cabdal de la
represa
nacional
al
País
Valencià.
Els
Aplecs
de
la
Joventut del País Valencià (Lo
Rat penat) i la Marxa al Puig
(d’11 a 12)

DRET
Transicions
nacionals
i
processos
constituents.
El
desenvolupament del procés de
transició
nacional
en
clau
interna (de 9 a 2/4 d’11) Marcs
constitucionals
contraposats:
reforma o ruptura (de 2/4 d’11 a
12)

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament, estatus i identitats» La
percepció
d’una
república
catalana
per
França
i
per
Catalunya Nord (de 10 a 12) —
Iniciació a la llengua. Llengua
catalana. Nivell mitjà (de 9 a
2/4
d’11)
Llengua
catalana.
Nivell superior (de 2/4 d’11 a
12)  Iniciació a la cultura
occitana. Roda de clàssics. Les
grans obres de la literatura
universal en occità (de 9 a 2/4
d’11)
Iniciació
a
la
sociolingüística i la llengua
occitanes (de 2/4 d’11 a 12)

PENSAMENT
Què
passa,
en
realitat?
Filosofia
i
periodisme
a
Catalunya (1900-1936) (de 9 a
12)
HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
Immigració i moviment obrer fins
a la Guerra Civil (de 9 a 10) La
immigració durant el franquisme
(de 10 a 11) Duals o immigrants.
L’element
castellà
en
la
narrativa
del
valencianisme
polític (1962-1992) (d’11 a 12)
LLENGUA
Intercanvis
lingüístics
i
processos
sociolingüístics
a
l’àrea
mediterrània.
Les
llengües romàniques, un món de
paraules en moviment (de 9 a 10)
Processos
de
normalització
lingüística a la Mediterrània
(de 10 a 11) La llengua i la
cultura,
són
indestriables?
(d’11 a 12)

JORNADES
Jornada
de
l’Ens
de
l’Associacionisme
Català
«El
Patrimoni Cultural Immaterial,
marca de prestigi o eina de
transformació» (de 9 a 12)
a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
En record de Max Cahner, editor,
activista
i
polític.
Als
vuitanta anys del naixement

COMUNICACIÓ
Una nova comunicació per a un
nou país: reptes i oportunitats.
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a les 3 de la tarda

dia 22

TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)

de 9 a 12
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Planeta terra – planeta oceà:
interrelacions i canvi climàtic.
«Present i futur dels nostres
oceans:
el
cas
de
la
Mediterrània»
Escenaris
climàtics
marins
globals
i
regionals (de 9 a 10) Models de
caixes: una aproximació simple
(sessió pràctica) (de 10 a 2/4
d’11) Variació del nivell del
mar (de 2/4 d’11 a 2/4 de 12)
Oscil·lacions i tendències del
nivell del mar (sessió pràctica)
(de 2/4 de 12 a 12)

a les 4 de la tarda
JORNADES
VII Jornades de la Fundació
Josep Irla a la Universitat
Catalana d’Estiu
FÒRUM OBERT
Presentació de l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó

DRET
Transicions
nacionals
i
processos
constituents.
Participació
ciutadana
i
processos constituents (de 9 a
2/4 d’11) Processos constituents
a
l’altra
banda
de
la
Mediterrània (de 2/4 d’11 a 12)

a les 5 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
L’administració pública: estructura d’Estat?
a les 6 de la tarda

PENSAMENT
Què
passa,
en
realitat?
Filosofia
i
periodisme
a
Catalunya (1900-1936) (de 9 a
12)

SEMINARIS
D’INVESTIGACIÓ
I
TALLERS
UNIVERSITAT
DE
LES
ILLES
BALEARS.
Conversa
sobre
les
varietats autòctones de l’illa
de Mallorca (a les 6)

HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
La immigració llatinoamericana
(de 9 a 10) Senegalesos a
Catalunya
(1985-2016):
la
immigració més precària (de 10 a
11)
Demografia
i
identitat
catalana (d’11 a 12)

JORNADES
Jornada
Catalunya
Nord
a
l’abast. Espai Transfronterer:
Paýs Méditerannée
a les de 8 del vespre
ESPECTACLES
Duo Riera Sàbat

LLENGUA
Intercanvis
lingüístics
i
processos
sociolingüístics
a
l’àrea
mediterrània.
Les
llengües romàniques, un món de
paraules en moviment (de 9 a 10)
Processos
de
normalització
lingüística a la Mediterrània
(de 10 a 11) La llengua i la
cultura,
són
indestriables?
(d’11 a 12)

a les de 9 de la nit
ESPECTACLES
Cobla
Catalana
Essencials

dels

Sons

ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Codalet
a les 11 de la nit
CINEMA
Quer de Miquel Morera
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COMUNICACIÓ
Una nova comunicació per a un
nou país: reptes i oportunitats.
Noves eines i nous canals de
comunicació (de 9 a 12)

— Dansa
(de 3 a 5) — Sardanes
(de 3 a 5) — Cançons populars
(de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a
5) — El mar en la literatura
catalana (de 3 a 5)

MÚSICA
La música, drecera cultural.
Intercanvis
musicals,
de
Catalunya al món. Eròtica i
obscenitat
en
la
lírica
trobadoresca (de 9 a 12)

a les 4 de la tarda
JORNADES
VII Jornades de la Fundació
Josep Irla a la Universitat
Catalana d’Estiu
a les 5 de la tarda

SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT
DE
LES
ILLES
BALEARS. Europa i l’islam. La
tolerància del món cosmopolita
(de 9 a 10) Les societats
obertes europees i els seus
enemics (de 10 a 11) La idea
d’Europa: la diversitat i el
Brexit (d’11 a 12) — UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA. L’Aplec del Puig,
101 anys. Un referent cabdal de
la represa nacional al País
Valencià. Els Aplecs del BNV a
l’esplanada del Monestir (d’11 a
12)

ACTES I COMMEMORACIONS
La llengua en un nou Estat
FÒRUM OBERT
Manuel Costa-Pau, un intel·lectual
de
referència.
Acte
d’homenatge
a dos quarts de 7 de la tarda
ACTES I COMMEMORACIONS
Assemblea
a les de 9 del vespre

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament, estatus i identitats» Guia
sentimental de Perpinyà (de 10 a
12) — Iniciació a la llengua.
Llengua catalana. Nivell mitjà
(de 9 a 2/4 d’11) Llengua
catalana. Nivell superior (de
2/4 d’11 a 12)  Iniciació a la
cultura
occitana.
Roda
de
clàssics. Les grans obres de la
literatura universal en occità
(de 9 a 2/4 d’11) Iniciació a la
sociolingüística i la llengua
occitanes (de 2/4 d’11 a 12)

ESPECTACLES
Cobla Casanoves
ANIMACIÓ ALS POBLES
Ramon Gual a Molitg
a les de 11 de la nit
ESPECTACLES
Ramon Gual
CINEMA
En català amb normalitat

JORNADES
Jornada Menorquina «La Menorca
talaiòtica» (de 10 a 12)
a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
La
cara
amagada
d’Enric
Granados. Als cent anys de la
mort
a les 3 de la tarda
TALLERS
Fotografia digital (de 3 a 5) —
Taller d’interpretació (de 3 a
5) — Escriure teatre (de 3 a 5)
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jazz a Catalunya i els camins
vers un llenguatge propi (de 9 a
12)

dia 23
de 9 a 12

SEMINARIS D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT
DE
LES
ILLES
BALEARS.
Europa
i
l’islam.
Fonaments
conceptuals
i
espirituals dels gihadisme (de 9
a
10)
L’antisionisme
i
la
islamofòbia
a
la
Catalunya
contemporània
(de
10
a
11)
Islam: realitats i visions (d’11
a 12) — UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
L’Aplec del Puig, 101 anys. Un
referent cabdal de la represa
nacional al País Valencià. Els
Aplecs del PSAN a la muntanyeta
del Castell (d’11 a 12)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Planeta terra – planeta oceà:
interrelacions i canvi climàtic.
«El règim de temperatures i de
precipitacions
a
Europa
Occidental.
El
nostre
clima
canvia?»
Canvi
climàtic
i
escalfament global (de 9 a 2/4
d’11) Característiques del règim
de
temperatures
i
de
precipitació i la seva evolució
al
llarg
de
les
darreres
dècades, a Europa (de 2/4 d’11 a
12)

CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Coneixença de Catalunya Nord:
«La llengua a Catalunya Nord i
les
repúbliques
francesa
i
catalana.
Enquestes,
ensenyament,
estatus
i
identitats» Llengua, literatura
i identitat catalanes vistes per
un escriptor nord-català (de 10
a 12) — Iniciació a la llengua.
Llengua catalana. Nivell mitjà
(de 9 a 2/4 d’11) Llengua
catalana. Nivell superior (de
2/4 d’11 a 12)  Iniciació a la
cultura
occitana.
Roda
de
clàssics. Les grans obres de la
literatura universal en occità
(de 9 a 2/4 d’11) Iniciació a la
sociolingüística i la llengua
occitanes (de 2/4 d’11 a 12)

DRET
Transicions
nacionals
i
processos
constituents.
Processos constituents i Països
Catalans (de 9 a 12)
PENSAMENT
Què
passa,
en
realitat?
Filosofia
i
periodisme
a
Catalunya (1900-1936) (de 9 a
12)
HISTÒRIA
El factor humà: demografia i
moviments
de
població
a
la
història dels Països Catalans.
Les migracions i el seu impacte
a la població de les Illes
Balears entre el segle XX i el
segle XXI (de 9 a 10) Present i
futur del fet immigratori i la
societat catalana (de 10 a 12)

JORNADES
Jornada
sobre
el
Sistema
Universitari
«Esdevenir
un
Estat: una oportunitat per al
sistema
universitari
i
de
recerca?» (de 10 a 12)

LLENGUA
Intercanvis
lingüístics
i
processos
sociolingüístics
a
l’àrea
mediterrània.
Les
llengües romàniques, un món de
paraules en moviment (de 9 a 10)
Processos
de
normalització
lingüística a la Mediterrània
(de 10 a 11) La llengua i la
cultura,
són
indestriables?
(d’11 a 12)
COMUNICACIÓ
Una nova comunicació per a un
nou país: reptes i oportunitats.
Eines i recursos per al treball
col·laboratiu (de 9 a 12)

a les 12 del migdia
ACTES I COMMEMORACIONS
Cloenda. Premi Canigó a Irene
Rigau i Universitat Jaume I

MÚSICA
La música, drecera cultural.
Intercanvis
musicals,
de
Catalunya al món. Recepció del
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