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Se celebra al Liceu Renouvier de Prada del Conflent (Catalunya Nord}. Esta oberta a tothom. No hi ha cap tipus de selectivitat: ni
d'edet, ni de coneixements previs. Ni es demana cap titol per entrar, ni s'hen de passar pro ves de cap mena.

Els drets d'inscripció són de 130 FF (activitats i espectacles) més 500 FF (despeses d'estede]. Existeix la possibilitat d'ejuts econo-
mies (bequesl. I per a molts la U.C.E./Prada és una altra manera d'entendre les vacances.

Després de la revolta deis estudiants a París, el Maig
Francés del 68, i seguint el lema "La Imaginació Al
Poder", neix la idea de la UNIVERSITATCATALANA
D'ESTIU.

És la reacció deis intel-lectuals deis Paises Catalans,
com a resposta a la situació socio-poi ítica del moment,
i a la urgent necessitat de redrecarnent cultural del país.

En aquesta onzena edició d'enguany es reviu de nou
aquest esperit de Prada. Amb tota la torea i cárreqa
significativa que el fet cultural de Prada ha esdevingut
durant aquests anys. Perqué la UNIVERSIT AT
CATALANA D'ESTIU a Prada és una oportunitat

Per demanar més informació i inscriure-us:

Secretaria general:,
ACCIO ESCOLAR DEL
CONGRÉS DE CULTURA CATALANA
Rambla Catalunya,15 entresol
Tel. (93) 3017091 -Barcelona

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

Perpinvá:
Universitat Catalana d'Estiu, Casa Pairal,



d'encontre i de reflexió, de posta en comú dexperién-

cies i de recerca creadora de noves res postes que sa-

daptin a les necessitats deis nous temps. I tot aixó afa-

vorit per un clima d'auténtica participació, on la tasca

de cada seminari esdevé fruit del treball de lIurs corn-

ponents. Cal entendre la UNIVERSITAT CATALANA

D'ESTIU, com una universitat CATALANA POPU-

LA R I L LI U R E. És realment una oportunitat de troba-

da entre els lntel-Iectuals deis Pa i50S Catalans deis dife-

rents árnbits de les Lletres, les Ciéncies i la Técnica,

amb la gent del carrer que sentint unes inquietuds cul-

turals, volem esdevenir crítics i elements dinamitzadors

del procés evolutiu de la nostra cultura.

El programa de la UNIVERSITAT CATALANA

D'ESTIU d'enguany preveu el treball en seccions espe-

cialitzades que funcionaran a primera hora del mat í i

que els participants n'escolliran una en inscriure's.

A més a més s'introdueix enguany una nova concepció

de la labor universitaria: els grups de treball que fun-

cionaran a segona hora i que seran interdisciplinaris,

comptant amb la participació de la gent de totes les

seccions, per a reflexionar en torn al tema: "Un Pa ís

que s'ens acaba ... T".

Les tardes podran ésser dedicades a les practiques, ex-

cursions, col-loquis i conferencies. Els espectac'es es fa-

ran al vespre a la placa de Prada.

El Castellet te!. (~~1) 01 00 JO
Perpinvá 66000 (Poste 6042. Dies feiners
de 9 a 12 i de 14 a 17,30).

Valencia:
Secretariat per a l'Ensenyament de !'Idioma
c/Moratín, 15 te 1. (96) 225819.

Vic:
Secretaria U.e.E.
el Arquebisbe Alernanv. 34, I ."', 1.a

tel. (93) 8893965

"UN PAIS QUE SE'NS ACABA ... ?"
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