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// EL ROSSELLO AVUI 1 DEMA //

El Crup Rossellones d'Estudis Catalans 1 el Grup Cultural de la Joventut Catalana organitzem,
del 20 al 30 d'AGOST d'enguany, una UNIVERSITAT D'ESTIU sobre el tema: « EL ROSSELLO
AVUr I DEMA ».

Aquesta manifestació i aquest tema ens eemblen, a l'hora de la presa de la consciencia etnica de
les regions i a I'hora de la regionalització de Franca, susceptibles d'interessar els estudiants i la població.

El 110c escollit és PRADA, al CONFLENT, al peu del Canigó, vila turística de primer ordre i el
nom de la qual va des d'ara lligat amb els dels mestres Pau Casals i Pompeu Fabra. El batlle d'a-
questa comuna, senyor Lluís Monestier, ens ofereix I'hospitalitat al magníf'ic Iiceu nou de la carretera
de CATLLAR. Les condicions economiques ofertes als participants són excepcionalrnent avantatjoses :
deu francs per dia per l'allotjament (en dormitoris) .i la pensio completa. Hom es pot inscriure per la
dura da total o per una part solament.

Ens proposem de reunir allí durant deu dies forca joves rossellonesos, naturalment, pero també
joves deIs altres paísos catalans, del Llenguadoc, de Franca i -per que no ?- d'Anglaterra, d'Alema-
nya, d'Italia ... que tindran així ocasió de coneixer-se al mateix temps que aprofundiran la coneixonea de
la problemática rosseUonesa.

Hi haura cursos d'inieiació i nombroses conferencies de professors i personalitats d'ací, aixr eom
debats sobre les prineipals qüestions. Per donar tot el relleu possible a la UNIVERSITAT CATALANA
D'ESTIU preveiem a més a més intervencions de grans personalitats de la cultura catalana d'arreu,
algunes de les quals ja han donat Ilur aeord. Tumbé organitzarem eseursions dinteres historie, arqueologic
o geografic, exposicions (en particular una gran exposició Fabra) i, de vespres, espectacles de nova
canco, de cinema catala i de teatre.

Cal que graeies a tots aquesta UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU tingui un gran resso.

Envieu des d'ara la vostra adhesió a : Jordi Costa
22 rue Greuze
66-Perpinya

Tota inseripeió haura d'anar acompanyada del pagament de la suma eorresponent o d'una avanca-
da de 30 F (trenta franes) o 400 pessetes (quatre centes pessetes).

Hom podrá girar aquesta suma al eompte de xecs postals del Grup Hossellones d'Estudis Catalans :
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