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La Universitat Catalana d'Estiu, iniciada el 1969, haurá
arribat al seu onzé estiu amb aquesta celebració
d'enguany, la qual cornptará arnb el suport deis" Amics
de la Univérsitat Catalana d'Estiu".

A fi de consolidar la U.C.E. tot renovant·la de cara a la
situació poi ítica i cultural d'aquest moment, aquesta
edició de 1979 ofereix als alumnes una nova concepció
de la labor universitaria. Com veureu en aquest avenc
de programa, a més a rnés deis cursos monografics,
enquadrats en les seccions ja tradicionals de cada
disciplina universitaria, hi hem introduit uns grups de
treba/! sobre diversos temes d'irnportancia cabdal per a
la supervivencia de la nostra cultura i de la nostra
nació, sota la responsabilitat de persones expertes en
la materia respectiva. A les tardes hi haurá activitats
d'extensió cultural programades: visites actives al
patrimoni artístic i arquitectónic, exposicions, audio-
visuals, animació esportiva, encontres professionals,
debats i taules rodones sobre temes d'actualitat.

La U.C.E. de Prada es caracteritza perqué és una
universitat popular oberta a tothom (no cal cap
titulació universitaria per inscriure-s'hi ni hi ha
limitacions d'edat}, que facilita els contactes
interdisciplinaris, que afavoreix la relació entre gent de
les diverses terres de llenqua catalana i que se celebra en
un !loc espléndid i de gran significació per a la nostra
historia (a Prada, on reposen les despulles de Pompeu
Fabra, sota el Canigó cantat per Verdaguer, al costat
deis monestirs de Sant Miquel de Cuixá i Sant Mar t¡ del
Canigó, a la comarca del Conflent don sorgí la nissaga
del casal de Barcelona).

Mancada com esta, encara, la nostra comunitat
d'institucíons culturals que tinguin per abast tota l'área
deis Paises Catalans, la U .C. E. ha estat i continua
essent una de les eines del nostre redrecarnent,

Secretaria general:
ACCIÓ ESCOLAR DEL
CONGRÉS DE CULTURA CATALANA
Rambla Catalunya,15 entresol
Te!. (93) 30170 91-Barcelona

SECCIONS i Coordinadors

1. Iniciació a la lIengua, cultura i civilització catalana
(M.a Angels Falqués)

2. Llengua elemental (Roser Latorre)
3. Lingüística (Nare ís Garolera)
4. Literatura (Joan Alegret)
5. Historia deis Paises Catalans. (Félix Cueurull)
6. Ciéncies socials (Jordi Estivill)
7. Economia política (Eugeni Giral)
8. Ciéncies (físiques, químiques i rnatemátiques] (Joan Miró)
9. Agricultura i Cooperativisme (Llorenc Planes)

10. Psicologia aplicada (Jep Gouzy)
11. Antropologia sexual (Frederie Boix)
12. Cinema (Miquel Porter)
13. Teatre (Josep Anton Vidal)
14. Problemática política als Paises Catalans

(Josep Llu ís Blaseo)
15. Expressió musical (Angel Colomer)
16. Expressió dinámica (Mariona Cortés)
17. Expressió plástica (R osa Gratacós)
18. Formació d'animadors culturals (Weneeslau Soler)

HORARI:

Seccions 1 i 2: matí de 9 a 12,30 h.
Seccions 3 a 14: mat í de 9 a 11 h.
Seccions 15 a18: tarda de 15,30 a 19 h.

GRUPS DE TREBALL i Coordinadors

Els grups de treball funcionaran d'11 a 12,30 h. i faran
referencia al tema: "Un país que se'ns acaba?". Es traetaran
aspeetes relatius a:

Ecologia deis paises Catalans (Collectiu Userda)
El patrimoní cultural (Antoni Mercader)
Mercat Comú, multinacionals i migració (F. Artal)
Problemática de la dona (Mercé Marcall
L'ensenyament als paisos Catalans (Cou. d'educadors)

NOTES

Una vegada mes ens acollirá el Liceu Renouvier de
Prada (carretera de Catllar).
Els espectacles seran a les 21 hores.
Tothom pOI inscriure's sense consideraci6 d'edat,
sexe o estudis fets.

Els drets dinscripció són de 13Q F F, i cobreixen les
des peses general s. les activitats i els espectacles. Les
despeses d'estada són de 500 F F.
S'esta estudiant la possibilitat d'ajuts econornics
(beques), de 5.000 ptes. com a rnáxirn, per part de les
entitats culturals i e íviques que treballen per la nostr a
cultura.

Per demanar més ínformació i inscriure-us:

Barcelona:
Omnium Cultural, el Monteada 20 pral.
tel. (93) 3198050. Bareelona-3.
la totes les delegaeions d'Omnium Cultural.

Ciutat de Mallorca:
Obra Cultural Balear, el Impremta, 1
tel. (971) 223299.

Perpinvá:
Universitat Catalana d'Estiu, Casa Pairal,
El Castellet tel. (991) 61 6630
Perpinvá 66000 (Poste 6042. Dies feiners
de 9 a 12 i de 14 a 17,30).

Valencia:
Secretariat per a l'Ensenyament de l'ldioma
el Moratín, 15 tel. (96) 322 5819

Vic:
Secretaria U.C.E.
el Arquebisbe Alernanv, 34, 1r, 1.•
tel. (93) 8893965


