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presentació

La Universitat Catalana d'Estiu, de Prada de Conflent,
celebra enguany el vint-i-cinquè aniversari. Va
començar com a proposta de la Catalunya del Nord a la
crida per a una universitat alternativa a la universitat
francesa, reglamentista i jacobina, feta pels
protagonistes de la revolta parisenca de maig de 1968.
Però, conscients de la necessitat de vincular tota
regeneració nord-catalana a un marc que començava a
deixar d'ésser tabú per a uns catalans que havien
descobert com eren de relatius els conceptes de pàtria,
de nació i de llengua nacional adquirits a través d'un
sistema educatiu concebut a crear una consciència
nacional a la mesura dels límits estatals, van voler.ja
des de la segona edició, que fos una universitat d'estiu
de Països Catalans. Prada esdevingué des d'aleshores
un punt anual de trobada de catalans del nord, àvids de
catalanitat, i de catalans de l'altra banda de l'Albera
mateix ode molt més lluny, àvids de llibertat. l d'aquella
i de les successives trobades, mentre els qui en tenien
el dèficit més gran debatien el que farien quan
retrobessin la llibertat, tothom guanyava en catalanitat.
Però fou tant i tan preciós el profit que hom treia
d'aquelles trobades d'estiu a Prada que, quan el que els
catalans del sudja podien debatre en els parlaments el
que abans havien de debatre a Prada, decidiren de no
deixar d'anar-hi, perquè, com que un parlament per a
tots els catalans encara no existia Ciqui diu Parlament
diu comunitat universitària, científica o cultural),
aquelles trobades d'estiu continuaven tenint sentit. l
en això rau l'èxit de la Universitat Catalana d'Estiu,
que tant s'ha aplicat a posar en comú els coneixements
i les inquietuds de dones i homes de tots els indrets dels
Països Catalans ..

Max Cahner
President





iniciació als
països catalans
Coordinador: Josep-Lluís Carod-Rovira

Introducció a
l'economia
dels Països Catalans

- Característiques ge-
nerals del marc eco-
nòmic català i definició
dels conceptes econò-
mics bàsics.
- Anàlisi econòmica del
Principat de Catalunya.
Sectors productius i
tendències actuals. Es-
tudi comparatiu amb
l'estat espanyol i amb
la comunitat europea
(CE).
- Anàlisi econòmica del
País Valencià i de les
Illes Balears. Sectors
productius i tendències
actuals. Estudi compa-
ratiu amb l'estat es-
panyol i amb la CE.
- Els Països Catalans
coma unitat econòmica.
Estudis comparatius i
complementació de
sectors productius.

- El futur econòmic dels
Països Catalans a la
CE. La Mediterrània
com a espai econòmic.
Fenòmens migratoris i
àrees d'influència eco-
nòmica.

Jordi Clivillé
dies 17, 18, 19,20 i 21,
de9a2/4d'1l del matí
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iniciació als
països catalans
30 anys del rock en
català

- (1963-1968) Els pri-
mers grups: Els Quatre
Gats, Els Dracs, els
Tres Tambors ...
- (1969-1972) El rock
underground o la músi-
ca progressiva: Màqui-
na, etc.
- (1973-1977) L'ona
laietana. (Amb la pre-
sència personal de Pau
Riba en el curs).
- (1978-1987) La tra-
vessa pel desert de
l'Elèctrica Dharma.
- (1988-1993) Les últi-
mes fornades del rock
en català.

Xevi Planes
dies, 17, 18, 19,20 i 21,
de 2/4 d'U a 12 del
migdia

12

Coneixement dels
Països Catalans

Curs pràctic, en quatre
sessions, per al co-
neixement bàsic del
conjunt de territoris
dels Països Catalans,
presentats com a uni-
vers simbòlic en els
aspectes essencials:
geografia, història, li-
teratura, música, patri-
moni artístic, estructu-
ra política, administra-
tiva i institucional,
gastronomia, cultura
popular, món quotidià,
etc.

Josep-Lluís
Carod-Rovira
dies 22, 23, 24 i 25, de
9 a 2/4 d'lI del matí

iniciació als
països catalans
Festa al carrer i
cultura popular als
Països Catalans

_ Terra i foc: ritus
ancestrals d'un patri-
moni cultural.
_ L'esclat medieval: la
festa al carrer.
- De la societat agrària
a la societat industrial:
una cultura popular
desapareguda.
_ Cultura popular,
avui: entre la tradició i
la renovació.

Josep Bargalló
i Valls .

.es 22, 23, 24 i 25, de
2/4d'lI a 12del migdia
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iniciació a la
llengua
Coordinadora: Roser Latorre .

Nivell A: Iniciació en
l'ús del llenguatge.
Comprensió i expressió
oral. Exercicis col-Iee-
tius de lectura i conver-
sa basats en les es-
tructures més elemen-
tals de la llengua.

Nivell B: Estudi i
revisió de la morfologia
i de la sintaxi, amb
exercicis escrits de
comprensió, de com-
posició i de reforçament
de l'ortografia. Els
diferen ts registres de la
llengua parlada i l'es-
crita. Lèxic i fraseolo-
gia, amb comentari de
textos.

Jordi AIberich,
Roser Latorre
iMercèRoca
cada dia, de 9 a 12
del migdia
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Nivell e (1): Conso-
lidació i perfeccio-
nament del llenguatge.
Exposició i estudi de
temes gramaticals difi-
cultosos o conflictius.
Exercicis d'anàlisi, de
comentari de textos,
d'estudi del vocabulari
i de correcció.

Jordi AIberich
dies 17, 18, 19 i 20, 9 a
12 del migdia

de classificació. L'orde-
nació alfabètica: la
representació gràfica de
fonemes; elecciódel mot
d'entrada; tipus d'orde-
nació dels mots com-
postos. La informàtica
en l'ordenació alfabè-
tica. Característiques
d'algunes obres lexico-
gràfiques: els diccio-
naris de llengua, les
enciclopèdies, els dic-
cionaris especialitzats.
4. EI català científic i
tècnic: la situació actual
del lèxic i la termi-
nologia en català. Breu
introducció històrica:
l'època clàssica i la
decadència, l'època mo-
derna, l'obra de Fabra
Cicontemporanis), l'a-
portació postfabriana.
Problemes termino-
lògics; els neologismes
en català. Terminologia
tradicional i termi-
nologia moderna. Man-
lleus i calcs; recursos i

·niciació a la
llengua
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Nivell e (2): Lèxic i
terminologia: 1.El lèxic:
-Origen dels mots. Mots
populars i mots cultes.
Falsos derivats. Creació
de mots en la pròpia
llengua: derivació i
composició. Aprofita-
ment dels mots exis-
tents. 2. Terminologia i
neologia: terminologia,
terme i concepte. Llen-
gües d'especialitat. Re-
cursos lingüístics en
terminologia. Treball
terminològic. Norma-
lització terminològica:
organismes de termi-
nologia. La neologia; els
neologismes. Classes de
neologismes. Aspectes
diversos dels neolo-
gismes. El calc. Forma-
ció de termes. Consi-
deracions sobre els
manlleus i els calcs. 3.
Lexicografia: Obres
lexicogràfiques en ge-
neral. Tipus d'obres
lexicogràfiques: criteris
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iniciació a la
llengua
perills. La fixació de la
terminologia catalana.
Influència d'altres
llengues en el català.
Exemples diversos de
solucions terminolò-
giques en català.

Lluís Marquet
dies 22, 23, 24 i 25, de
9 a 12 del migdia

irriciació a la
iteratura
atalana

Coordinador: Joan Alegret

Per a una caracte-
rització temàtica de
l'èpica universal (i de
.a catalana en parti-
cular)

Poesia lírica i sentiment
individual.
Poesia èpica i senti-
ments col.lectius (reli-
gió, nació)
A Els temes bàsics de
l'èpica: 1) els inicis; 2)
l'expansió o apogeu; 3)
la totalització.
B. Els temes derivats o
secundaris: 4) la fi; 5)el
declivi; 6) la concen-
tració simbòlica en un
espai singular.

Joan Alegret
dies 22, 23, 24 i 25, de
2/4d'Tl a 12del migdia
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•conelxeDlent
de la catalunya
de nord·
Coordinador: Ramon Gual

La Catalunya
del Nord després
de l'entrada a
''l'Europa sense
fronteres"

Quines noves fronteres
per a la Catalunya del
Nord i quin destí per a
les comarques nord-ca-
talanes del Conflent, la
Cerdanya, el Capcir, el
Rosselló i el Vallespir?

Ramon Gual
cada la,de9a10del
matí
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Conferencies amb
debat

- Maig 68 i les lletres
nord-catalanes, per
Miquela Valls.
- La pesca al sardinal i
la barraca de senills, per
Joan Lluís Valls (amb
diapositives).
- El Campo Santo de
Perpinyà i la mort als
segles XIV a XVI, per
Roger Justafré.
- Les roques gravades
a la Catalunya del
Nord, per Joan Ahela-
net.
- Història de la UCE o
25 anys de combats, per
Pere Verdaguer.
- Andorra, nova etapa,
per Joan Becat.

neixe:m.ent
e la catalunya
el nord

- Catalunya Nord vis-
ta per una nova gene-
ració d'intel-Iectuals:

- Art, Patrimonis,
Patrimonis, Art, per
Lluc Bonet.

- Proposta per a una
nova terminologia de
les varietats fruiteres a
la Catalunya del Nord,
per Lluc Bonet.

- L'experiència d'El
Punt a la Catalunya del
Nord, per Alà Baylac.

- El pes econòmic de
la Catalunya del Nord,
per Alà Baylac.

- L'ensenyament del
català a la Catalunya
del Nord, per Alà
Baylac.

- Demografia i conei-
xença del català (son-
deig del 93), per Alà
Baylac.

- Topònims i pobla-
menta la Catalunya del
Nord, perJoan Peytavi.

- L'ensenyament de
la història a la Cata-
lunya del Nord, per
Joan Peytavi.

- La família catalana
dins de la història, per
Joan Peytavi.

- Els moviments mo-
nàrquics a la Salanca
del segle XIX, per Mar-
celle Pellicer.

- Robert Brasillach o
la perversió de la in-
tel-Iigència, per J.D
Deshonoff

- Els monuments de
la nostra història: Sant
MiqueldeCuixà, Sant
Martí del Canigó,
Serrabona, Castellnou,
Palau dels reis de Ma-
llorca ... visites comen-
tades per Pere Ponsich,
Roger Justafré, Joan
Raynal.

cada dia, de 10 a 12
del matí
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· .. .~InlClaCIO
a les ciències
de la salut
Organitzat per l'Associació d'Estudiants de Ciències
de la Salut (AECS)

Què és la SIDA?

Aspectes científics i de
promoció de la salut.
Quan eljuny del 1981 es
detectaven als E.U.A.
tota una sèrie de ma-
lalties de les consi-
derades extremament
poc freqüents, ningú no
es podia imaginar que
això -que més tard seria
identificat com la
Síndrome de la Im-
munodeficiènciaAdqui-
rida- esdevindria un
problema de les conse-
qüències demogràfi-
ques, socials i econòmi-
ques que patim a l'actu-
alitat, gairebé a les
acaballes de segle.
L'OMS calcula que a
l'any 2000 hi haurà
d'uns quinze a vint mi-
lions de persones infec-
tades i cal, doncs, pren-

20

dre consciència que "no
és només una cosa que
els pot passar als altres".
Luc Montagnier (el
descobridor delvirus) ha
dit enguany que "exis-
teixen mitjans per evi-
tar el contagi, és res-
ponsabilitat de cada u
evitar-ne la transmis-
sió".
Aquest curs pretén do-
nar a conèixer la pro-
blemàtica tant des de la
vessant científica (el vi-
rus, els diferents estats
d'infecció, la trans-
missió) com des del seu
enfoc social, intercalant
a les classes debat i
tallers participatius.
Marta Aymerich,
Juli Bassas
i Màrius Latorre
dies 21, 22, 23 i 24, de
9 a 12 del migdia.

Per a poder fer un
estudi, des d'un punt
de vista històric ,creiem
oportú fer la següent
divisió: el Comtat de la
Ribagorça (inclou les
actuals comarques de
la Ribagorça i la major
part de la Llitera), el
Baix Cinca i les terres
de la dreta de l'Ebre (zo-
na de la Matarranya).

.. . ~IClaClO
la franja
e ponent

Història de la Franja
de Ponent

Hom convé a denomi-
nar Franja de Ponen tel
territori de parla cata-
lana situat al límit occi-
dental del Principat i
ormat per les comar-

ques de Ribagorça,
Llitera, Baix Cinca, una
petita part de la Ribera
d'Ebre, una part de la
l'erra Alta i Matar-
anya, enumerades de

nord a sud. D'antuvi,
abans de qualsevol al-
tra consideració, caldrà
dir que totes aquestes
comarques es vinculen
entre sí en raó de la
problemàtica comuna
que es genera en tenir
la llengua catalana com
a vehicle normal de
comunicació i estar,
alhora, sota I'adrni-
nistració aragonesa.

Joaquim Monclús
dies 17, 18, 19 i 20, de
9 a 2/4 d'Tl del matí
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- - - - ,rmcracio
al [aponès
Introducció
a la llengua i la
vida dels japonesos
Industrialment, comer-
cialment i turística-
ment, la relació entre
Catalunya i el Japó és
cada vegada més impor-
tant: hi ha moltes
empreses japoneses a
Catalunya i molts turis-
tes japonesos ens visi-
ten cada any. Per què
no conèixer una mica la
llengua i la vida dels
japonesos? Aquest curs
tractarà els temes se-
güents: Iniciació a la
llengua: sistema alfabè-
tic; salutació i frases
senzilles; vocabularis
útils. Vida i cultura: sis-
tema d'educació; festes
i tradició; vida quotidia-
na ...

Miée Ogawa
les 17, 18, 19, 20, 22,

23,24 i 25, de 2/4 d'lI
a 12 del migdia
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rea de ciències
oordinadors: Juli Peretó, Adolf Tobeña i Salva-

- r Alegret

s fronteres de." .crencra
genètica en la

cuperació de la
. tòria

història de la
blació pot ésser

~alitzada des demolts
- >ersospunts de vista.

nan pretenem com-
_rendre quin és el

ssat dedeterminades
_ . lacions -el que de

gades s'anomena
rigen-, el problema

_ ésser inabastable
r a les disciplines
adicionalment abo-
des a recuperar el
ssat i, en canvi, la

-'"nètica se'ns mostra
ro una eina molt

~]caç per entendre
=-sdeveniments de la
- .stòria demogràfica

e, sovint, es remun-

ten a mil-lenis enrere.
Ens fixarem, en concret,
en la Península Ibèrica
i Europa Occidental, i
els resultats seran
discutits enfront de
1'evidència aportada·
per l'arqueologia pre-
històrica, la lingüística
històrica i l'antro-
pologia física.

Jaume Bertranpetit
dia 17, de 9 a 10 del
matí
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fro e
• •a ctertcra

La lluita contra les
plagues a les portes
del segle XXI.
Tendències i
conflictes
d'interessos

La lluita contra les
plagues d'insectes es
basa, en gran manera,
en l'ús d'insecticides
químics. Aquests
agents químics provo-
quen .problemes am-
bientals i riscs sani-
taris, i per mirar d'ob-
viar aquests problemes,
el disseny de nous
insecticides evoluciona
envers les estratègies
bioracionals. Però
aquests objectius es
poden veure frenats per
la poca rendibilitat
econòmica.
Avui per avui és per-
fectament factible
obtenir plantes trans-
gèniques resistents als
insectes, la qual cosa

28 29

fronteres de." .crencra
s e

podria desplaçar l'ús
majoritari dels insec-
ticides convencionals i
fer que les indústries
de les llavors contro-
lessin el negoci.

fronteres
ses de la

única analítica

ada vegada més, en
_ - més diversos camps

mèdics, ambientals
dustrials hi ha una

emanda social d'in-
ació analítica, pro-

",,<-ivament més i més
_ .cta i en condicions
-s extremes. Hom no

aturador en les
.gències de més i
or informació ana-

o ca, i és lògic que així
0_ " car les decisions
ce cal prendre, a par-

o d'aquesta informació
cada vegada més

-_ ecífiques, abasten
major nombre de

_ blació i són més
rgents. Per això, la

'mica analítica o
àl isi química no

en fronteres osi les
en són aquestes més

. t difuses. Hom farà

Xavier Bellés
~1de

matí

durant el curs un re-
corregut per aquestes
possibles fronteres
explicant la relació en-
tre la química analítica
i l'automoció, la mi-
niaturització, la micro-
mecànica, la micro-
electrònica, la qualitat
i altres aspectes.

Salvador Alegret
la e I

matí



les fronteres de
la ciència
Limitacions
metodològiques en
l'estudi de la cèl-lula

L'observació micros-
còpica comporta, en
molts casos, preparar
les mostres biològiques
de manera adequada
per llur estudi amb el
microscopi òptic, en
qualsevol de les seves
modalitats, o amb el
microscopi electrònic de
transmissió i de ras-
treig.
Es plantegen les prin-
cipals problemàtiques
en el moment d'avaluar
els resultats de les
imatges obtingudes en
cadascuna de les eines
d'observació emprades.
Des de la fixació fins al
marcatge i el mostreig
de les dades selec-
cionades a partir de
documents de diversa
procedència.
Mercè Durfort
dia 18, de 10 a 11 del
matí
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Cosmologia i
partícules
elementals: el més
gran és fet del més
petit

La teoria del "BigBang"
es fonamenta, per una
banda, en tres fets
empírics fonamentals:
1)L'expansió de Hubble
de les galàxies. 2) La
radiació de fons de
microones. 3) La nu-
cleosíntesi dels ele-
ments lleugers. Per
altra banda és fona-
mentada en la Teoria
General de la Rela-
tivitat d'Einstein i el
Principi Cosmològic. A
partir d'aquests ele-
ments hom disposa

L'origen
d'estructura de
l'univers

s fronteres de." .crencia

L'univers actual pre-
senta estructures tals
comgalàxies, cúmuls de
galàxies, supercúmuls,
grans buits, etc. També
s'observa estructura a
la radiació còsmica de
fons tal com va desco-
brir el satèlit COBE
l'any passat i s'ha
confirmat amb expe-
riments en globus en-
guany. L'origen de totes
aquestes estructures és
un dels problemes de
més actualitat de la
cosmologia moderna.
Tenim dues possibles
explicacions per a
l'origen d'estructura
que es basen en pos-
sibles transicions de
fase que tingueren lloc
en l'univers molt pri-
mitiu i que poden haver
donat lloc a una expan-
sió molt ràpida (infla-
cionària) de l'univers

31

una descripció satis-
actòria de l'evolució de

-nivers des del primer
icrosegon fins ara,

_5.000 milions d'anys
esprés

ep Antoni Grífols
b el suport de la

- A..B.)

19, de 9 a 10 del



les fronteres de
la ciencia
durant un breu període
de temps, opoden haver
produït certs defectes
topològics, en particu-
lar cordes còsmiques.
En aquest curs es farà
una breu discussió del
problema de la formació
d'estructura a l'univers,
s'exposaran les teories
que la poden explicar, i
es compararan les pre-
diccions amb les obser-
vacions actuals.

Enric Verdaguer
(amb el suport de la
U.A.B.)

"a 19, de 10 a II
del matí
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Les fronteres
socials de la ciència

S'examinaran fins a
quin punt les estructu-
res socials de la ciència
en condicionen el desen-
volupament i fins i tot
si en limiten la acció

Antoni Lloret
'1 2 d

migdia

fronteres de
• •erericra

us materials:
íatges amb
mòria

Les fronteres dels
mòduls matemàtics

- ntroducció i feno-
- enologia dels aliatges

b Memòria de For-

- -n exemple per a la
vulgacio (video)

- _ plicacions poten-
s i dificultats

- ElsAMF: un exemple
recerca bàsica amb

rientacié aplicada
ècniques per "edu-

....els AMF
e la Metal-lurgia
cil a la Física de la

:nplexitat
- _ odels i simulació

Els mòduls matemàtics
serveixen per entendre
diverses situacions i
processos de l'expe-
riència. Amb la seva
ajuda s'han pogut por-
tar a terme projectes
que han canviat la
nostra manera de viure.
De vegades, però, els
models no ens donen les
respostes desitjades,ja
sigui per la complexitat
del procés que estem
estudiant, ja sigui per
dificultats inherents al
propi model. Al curs
discutirem algunes
d'aquestes dificultats,
centrant-nos en models
que utilitzen equacions
diferencials.

Carles Perelló iValls
d 2 de
del matí
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zmb el suport de la
-.P.c.)

9 20, d'1l a 12
igdia



les fronteres de
la ciència
Les fronteres de
l'ecologia
comparada
de les plantes

En aquest curs trac-
tarem l'ecologia compa-
rada i en definirem els
límits. Interpretarem
els atributs funcionals
de les plantes i els
estudis funcionals de
les comunitats vegetals.
També estudiarem les
contribucions botà-
niques a la Teoria
Ecològica i les estra-
tègies bàsiques de les
plantes ouna nova pers-
pectiva per a l'estudi
funcional de les plan-
tes.
Analitzarem l'ecologia
com a eina per a la
gestió ecològica del
patrimoni natural, la
capacitat de predicció
de la dinàmica i evolució
de les comunitats vege-
tals i la seva utilització
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en la restauració de la
vegetació.

ÀngelRomo
dies 22 i 23, de 10 a
11 del matí

Les darreres
terapèutiques
anticanceroses

s 'fronteres de." .crericra
riscs
nològics, les
tèr-ies perilloses,

i realitat

gran publicitat i les
-_: ripcions -de vega-
-: exagerades- d'ac-

ents provocats per
rèries perilloses, ha
a una aurèola ca-

srrofísta al voltant de
indústria química.
- pot provocar unes
alitzacions econò-
ues que perjudi-
n el desenvolupa-
t industrial i, a la

rga, el social. Es
a de situar el pro-
a, que hi és, en
es reals.

:.omeuSigalés
~ el suport de la

--' zersitat
, ècnica de
- lunya)

22 i23, de 10 a
el migdia

Les més recents es-
tratègies anticancero-
ses s'orienten cap a la
immunoteràpia, que es
considera superior a la
quimioteràpia citorre-
ductiva que, a més de
ser majorment pal-Iia- .
tiva, implica una toxi-
citat sovint intolerable.
En fase inicial es troben
terapèutiques basades
en l'enginyeria genètica
i la inducció d'apoptosi
(mort cel-lular progra-
mada) de les cèl-lules
neoplàsiques. Entre les
metodologies d'immu-
noteràpia destaca l'ús
de limfòcits citotòxics
infiltrants activats, i
l'administració de mo-
dificadors de la resposta
biològica. Dins de la
quimioteràpia, el de-
senvolupament de pro-



les fronteres de
la ciencia
ductes naturals amb un
ideal mínim de toxicitat
és, així mateix, un
objecte d'actual recerca.
S'espera que amb les
noves terapèutiques i
mesures preventives,
en especial la qui-
mioprofilaxi, hom po-
drà reduir en un 50%la
mortalitat per càncer
durant la present
generació.

Alfred Giner Sorolla
día 22, d'll a 12 el
migdia.
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Enginyeria
genètica i noves
espècies agrícoles

Es discutiran les tèc-
niques així com la
naturalesa dels gens
que actualment s'in-
trodueixen en plantes
per tal de fer-les més
resistents i produir
aliments amb millors
propietats.

Antoni Granell
••• iS, de a O el

nIatí

tes pràctics de la teràpia
fotodinàmica i els pri-
mers resultats clínics.

s fronteres de
• •crertcra

De la fotoquímica a
fotomedicina:

la teràpia
f todinàmica del
càncer

El curs pretén donar
una visió general de
'anomenada teràpia

fotodinàmica del càn-
cer,una nova estratègia
terapèutica per al

actament de tumors
sòlids. Es revisaran els
::onceptes de la relació
xigen-vida, distingint
ntre espècies actives i

rormes inactives de
oxigen, i llur inter-
nversió per radiació

risible. Es discutiran
ls efectes adversos de

combinació oxigen-
um -foto sen sibi li t-

zadors i com se'n pot
eure profit per desen-
lupar nous fàrmacs

_ r al tractament del
eàncer. Per últim es pre-
sentaran alguns aspec-

Santiago Nonell
(amb el suport de la
Universitat Ramon
Llull)

,de 9 a 10 del
matí
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les fronteres de
la ciència
Xarxes neuronals
i Intel-Iigència
artificial

Les xarxes neuronals
han significat la creació
d'un nou i prometedor
enfoc en el camp de la
ciència cognitiva i la
intel-Iigència artificial
en contraposició a l'en-
focsimbòlic, enfocdomi-
nant en aquests darrers
trenta anys. Després
d'una breu introducció
formal a les xarxes neu-
ronals, veurem alguns
dels resultats recents
que han estat obtinguts
en àrees com el proces-
sament del llenguatge,
el raonament o la me-
mòria. Finalment, es
discutirà els avantatges
d'aquest enfoc envers
l'enfoc simbòlic, els
problemes actuals i les
perspectives.

Josep M. Sopena
dia 24, de 10 all
del matí
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Neurologia de la
consciència

Veurem les diferents
formes de consciència i
les diferències entre la
consciència animal i la
humana. Analitzarem
els requeriments arqui-
tectònics i funcionals
per a les diferents tas-
ques conscients, i els
correlats neurals d'al-
guns processos simples
de pensament cons-
cient. Finalment estu-
diarem la neuroquími-
ca de la individualitat
conscient i els processos
neurals en tasques
inconscients.

Adolf Tobeña
dia 24, d'11 a 12 del
migdia

es fronteres de." .a crencra
Tècniques de
reproducció

sistida

En aquest curs trac-
:arem les diferents
:ècniques de repro-
uccióassistida comsón
a inseminació artificial
lA), la fertilització in
ítro (FIV), la trans-

-erència intratubal
GIFT) i la microma-
.pulació de gametes.
ambé discutirem les

.ronteres ètiques i
entífiques d'aquests
rocessos.

arles Soler
25, de 9 a 10 del
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L'origen de la
sexualitat humana

L'evolució humana ha
estat una de les esde-
vingudes més ràpida-
ment tot al llarg de la
història natural. En
certa manera, en menys
de cinc milions d'anys,
un conjunt de primats
aconseguiren abando-
nar la selva tropical i
transformar-se en ho-
mes. Diversos aspectes
permeteren una ràpida
i espectacular evolució:
el bipedalisme, la
neotènia i el progressiu
augment del cervell
ajudaren en aquesta
extraordinària trans-
formació. No obstant
això, l'aparició d'unes
noves pautes sexuals,
en què les femelles es
presentaven sexual-
ment receptives pràcti-
cament tots els dies de
l'any, va significar per
a aquella primitiva hu-
manitat una troballa
irresistible. A partir
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ess
d'aquell moment, es va
iniciar un camí de
complicitat, d'explo-
ració entre homes i do-
nes -d'una suggerència
i apassionament desco-
neguda fins al moment-
que va modificar com-
pletament la vida i l'es-
tructura social d'a-
quells primers homí-
nids.

Martí Domínguez

del migdia

microorganismes tant a
nivell ecològic,fisiològic
com molecular, en
relació a les condicions
ambientals extremes.
Per acabar, es comen-
taran les possibles
aplicacions biotècni-
ques de la utilització
d'aquest tipus de mi-
croorganismes en bene-
fici de la societat.

Itres sessions
La vida en
condicions
extremes

Encara que l'increment
de la contaminació pro-
.oqués hipotèticament
unes condicions am-

ientals que fessin
inviable l'existència
umana, o encara que

es produissin catàs-
:rofes naturals o no

aturals que anihi-
essin tots els humans
e la terra, la vida com

a tal no desapareixeria,
ai hauria altres éssers
rius que continuarien
. blant el planeta: els

croorganismes .
. quests organismes,
~ e es poden adaptar a

ndicions ambientals
axtremes, seran obser-

ts en aquest curs en
erts ecosistemes na-
rals afectats com les

aigües termals, els fons
rins, les salines oels

ieserts. Posteriorment
: analitzaran les res-
_ stes adaptatives dels

Jordi Mas
(sessió organitzada per
la Societat Catalana
de Biologia, IEC).

a ~l
matí



altres sessions
Aire i vida

Es presentaran els can-
vis atmosfèrics ocor-
reguts coma conseqüèn-
cia delmetabolisme dels
éssers vius i, sobretot
en els darrers decennis,
com a conseqüència de
l'activitat humana.
S'incidirà especialment
en l'augment de la con-
centració de diòxid de
carboni. Es discutirà
després quins efectes,
tant indirectes, a través
de possibles canvis
climàtics, com directes,
tenen totes aquestes
modificacions atmos-
fèriques sobre els éssers
vius i el funcionament
de la biosfera. Si hi ha
temps, es parlarà tam-
bé de les noves eines
d'estudi del "Canvi
Global" del nostre pla-
neta (isòtops, telede-
tecció...).

Josep Peñuelas
(sessió organitzada per
la Societat Catalana
de Biologia, IEC)
dia 20, de 10 a 11 del
matí
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La nova medicina
predictiva

- Traçada històrica: els
canvis de mentalitat.
En primer lloc, caldria
fer una exposiciódel que
ha estat l'evolució de la
medicina des del segle
XVIII fins avui.
- La genètica mole-
cular humana: nous
gens per a antigues
malalties.
Bàsicament, es tractarà
d'exposar i d'explicar
l'estratègia de la ge-
nètica inversa o clona-
ció posicional, amb la
qual s'ha pogut carto-
grafiar els gens cau-
sants de malalties de
les quals no res es conei-
xia fins ara, ni tan sols
el defecte bioquímic.
- La medicina predic-
tiva: questions clíni-
ques, tècniques i
ètiques.
La genètica molecular
ens permet acostar-nos
a la molècula de la vida,
l'ADN, i trobar-hi

ltres sessions
lesions moleculars
patològiques. Aquesta
possibilitat porta molts
problemes ètics i també
jurídics que tractarem
en aquest curs.

Francesc Palau
sessió organitzada per

Societat Catalana
ce Biologia, IEC)

20, d'lI a 12 del
igdía
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drogodependencies
Simposi sobre
Drogodependències:
noves perspectives

- Límits de l'habi-
tuació i l'extinció:
implicacions pera la
prevenció de recai-
gudes en drogadictes
Quines són les propie-
tats dels "senyals" de
droga? ¿Quins són els
tractaments d'exposició
a aquests? En aquest
curs estudiarem els
fenòmens de depen-
dència, les diferents
drogues, el control del
deler, les conductes/
rituals d'administració
i les eines actives com-
plementàries dels
tractaments d'exposi-
ció. Finalment avalua-
rem els programes de
prevenció de recaigudes

Adolf Tobeña
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- Dues cultures: al-
cohol i coca. Una
patologia
Es tractarà de l'impacte
de la cultura llatina i
del "Descubrimiento"
sobre les cultures medi-
terrània i Incàica, així
com també de les suc-
cessives epidèmies de
cocaïna a Europa.
També s'aprofundit-
zar à en l'associació
sempre complexa de
begudes alcohòliques i
cocaïna. Finalment es
parlarà d'una patologia
a Catalunya i Sud-
Amèrica.

Francesc Freixa

a la vegada elmotiu més
freqüent de perllonga-
ciódel temps de reacció
dels conductors de ve-
hicles a motor i, per
tant, motivador de
molts accidents de
trànsit.
Les actuacions per tre-
ballar en la seguretat
viària tot incidint en
l'alcoholèmia dels con-
ductors, es poden divi-
dir en tres grups: ac-
cions educatives, defor-
mació i divulgació, ac-
cions d'anàlisi i recerca
del problema, accions
de vigilància i control.
En els darrers anys s'ha
treballat força a Ca-
talunya en tots aquests
camps de la investigació
i això ajuda a conèixer
realment la proble-
màtica i poder avaluar
els resultats de la pre-
venció.

Josep LI. Pedragosa
. 5 de

migdia

o O ependencies
. Genètica de l'al·
coholisme
Estudis de Genètica de
poblacions: estudis fa-
miliars, estudis amb
bessons, estudis amb
amílies adoptives

Marcadors biològics i
marcadors genètics.
Uti lització dels mar-
adors genètics d'asso-

ciació per a la selecció
e grups d'alta vulne-

ravilitat enfront l'al-
oholisme.
vestigacions dutes a

terme pel nostre grup
de recerca dins la Uni-
ersitat de Barcelona.

.quel Sànchez
t

. Alcohol i seguretat
"ria

_ alcohol, a més de ser
agent generador de
blemes de salut, és
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àrea d'humanitats
Coordinadors: Isidor Marí, Salvador Cardús iJaume
Ciurana

països e talans:
realitat i projecte
Sessió d'obertura
Les ideologies sobre
la eol-lectívitat

Examinarem les relaci-
ons entre les ideologies
(en uns temps adversos
a les ideologies) i el con-
text polític nacional, es-
tatal, europeu, de la co-
I-Iectivi tat (o de les
col-lectivitats)! dels par-
tits. Veurem els lligams
entre les ideologies i la
realitat, el projecte,
l'alienació i la qüestió de
nom. Intentarem rela-
cionar la ideologia i la
història, diferenciant les
ideologies endògenes i
les individuals. Avança-
rem el caràcterinel ucta-
ble, per bé que també
incomfortable, de les
ideologies

Pere Verdaguer
dia 17,de 9a lOdelmatí
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Una història en
comú

L'objectiu és oferir una
visió de conjunt de
l'evolució del concepte
historiogràfic de Països
Catalans des del 1980 i
posar en relació aquesta
evolució, que ha estat
insuficient, amb el
debat sobre la histo-
riografia catalana a
Catalunya-Principat,
provocat per una mino-
ria d'historiadors com-
temporanistes que ha
donat lloc a distintes
respostes

Albert Balcells
dies 17 i 18, de 10 a I
del matí

aïsos catalans:
ealitat i projecte

n espai
municatiu

~. Contradiccions i di-
nàmica actual de 1'espai
atalà de comunicació.

Els grans actors de la
omunicació: els em-

_resaris, els polítics, els
rofessionals, els famo-

:os. Anàlisi de casos
significatius.
_. Perspectives i ex-

ctatives de futur. La
. àrnica agressiva de
espai espanyol de
municació. Les dinà-
.ques europees: entre

a prepotència i la
esistència. Anàlisi de
asos com El País,

:-ele5, SER, etc. Cap a
futur sense memòria

.....•ediàtica?

osep Gifreu
s 18 i 19, de 2/4 d'll
2 del migdia

Una literatura
en curs

Aquest curs vol bastir-
se com una reflexió crí-
tica sobre el moment
actual de la literatura
catalana i, en aquest
cas, entenc el concepte
d'actual en la cronologia
dels darrers vint-i-cinc
anys.
No serà, però, un curs
de literatura en sentit
estricte. A banda de
resseguir els topants,
noms i obres més signi-
ficatius de la creació
literària, assajaré d'es-
tudiar-hi altres as-
pectes comara la difusió
i la projecció exterior,
la problemàtica edito-
rial, la política de pre-
mis, els nivells de lec-
tura, el paper de les
administracions i, en-
tre altres, la feina de
les associacions. També
miraré d'apuntar per on
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països catalans:
realitat i rojecte
cal que vagin, a parer
meu, les línies mestres
d'actuació en el futur
més immediat.

Isidor Cònsul
dies 23, 24 i 25, de 9 a
10 del matí
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Una comunitat
lingüística

Enfocament global: una
anàlisi de la realitat
sociolingüística dels
diferents Països Ca-
talans a través d'es-
tudis empírics recents.
Se'n desprendrà, a tra-
vés de les tendències
detectades, una pers-
pectiva per als pròxims
anys.
Dades sobre el conei-
xement de la llengua:
població general i
col·lectius rellevants.
Dades sobre l'ús de la
llengua en el món sòcio-
econòmic, i les pautes
de conducta dels consu-
midors.
Dades sobre l'ús de la
llengua en el món edu-
catiu entre els joves, i
per part de les adminis-
tracions.

Miquel Strubell
dies 18, 19 i 9.0, d
9 a 10 del matí

.n àmbit de creació
interacció cultural

.na història que es pot
repetir, Un punt dolç
'un segle especial, oper

..• è s'acabà el segle XV.
-n punt no tan dolç en
a segona meitat del
:egle XX, que també
: acaba. Com es pot

rdre una guerra amb
olts tambors i pocs

: ldats.

Joan F. Mira

lluís Bonet

la

Les opcions
d'institucionalització
política

L'objectiu d'aquest curs
és el de dibuixar alguns
dels escenaris possibles
d'articulació política
dels Països Catalans en
el segle XXI. Per això, i
com a mínim en la pri-
mera sessió, es faràuna
introducció des de la
ciència política als
models d'articulació
federals, confederals,
descentralitzats (regi-
onals, autonòmics) i a
conceptes com sobi-
rania, autodetermi-
nació, independència ...
(No calen nocions prè-
vies de Ciències Polí-
tiques o Dret Constitu-
cional per assistir al
curs).

Jordi Sànchez
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països catalans:
realitat i projecte
Perspectives per a la
població dels Països
Catalans a l'any 2000

Les tendències demo-
gràfiques, les migra-
cions, la integració eu-
ropea i llurs possibles
conseqüències. Les
àrees d'influència, la
comunitat dels Països
Catalans i les relacions
amb l'exterior. Les
perspectives de l'Euro-
regió catalana.

Joan Becat
dia 25,
d'lI a 12 del migdia
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"Economia
dependent
i economia
independent

Moltes vegades les de-
cisions que fan canviar
l'economia d'un país no
tenen res a veure amb
la "Política Econòmica".
La independència ésun
factor decisiu en la
possibilitat d'adoptar
les mesures que l'econo-
mia demana. De la
mateixa manera, la
dependència condiciona
i limita l'adaptació de
l'estructura econòmica
a les necessitats reals

Joan Mir
(Amb el suport de la
Universitat de les Illes
Balears)
ia 21,

de 9 a 10 del matí.

engua, art
literatura

Curs de Literatura:
oves perspectives

en l'estudi de la
lteratura catalana
oderna

En aquest curs s'ex-
posaran algunes qües-
tions que han obert no-
'es perspectives en el
coneixement de la lite-
ratura catalana de
l'edat moderna: l'efecte
dissuasiu de la im-
premta per a la creació
literària en català, l'a-
parició de corrents es-
ètics i ideològics que

mterfereixen en la vi-
talitat de la literatura
catalana, o la represa
literàr-ia que es pro-
dueix durant la Guerra
dels Segadors.

Albert Rossich
es 20, 21, 23, 24 i25,
e 10 a 11 del matí

MaxCahner
a 22, de 10 a 11 del
tí

Curs de Llengua:
Aspectes d'història
de la llengua
catalana (s.xvI-XIX)

En aquest curs es pas-
sarà revista a alguns
problemes d'història de
la llengua catalana que
darrerament han estat
objecte de noves inter-
pretacions: la formació
d'un estàndard escrit
amb l'aparició de la
impremta, el procés de
trencament d'aquest
model de llengua i els
intents de reconstrucció
d'una llengua literària
a partir de la Renai-
xença.

August Rafanell
dies 20, 21, 22 i 23,
d 11 a 12 del migdia
Narcís Garolera
dies 24 i 25, '11 a 12
del migdia



Llengua i espai
natural: un procés
històrico-polític

Hi ha un espai natural
català dins el qual
s'hagi format una nova
llengua a partir del
continuum lingüístic
llatí? En cas afirmatiu,
quines conseqüències
pot haver tingut en la
formació i les caracte-
rístiques de la nova
llengua?
La formació d'un nucli
expansiu i el seu desen-
volupament històrico-
polític.
El mar com a via de
comunicació econòmi-
ca, cultural i lingüística:
l'actitud resultant.
El veïnatge terrestre i
les seves conseqüències:
vulnerabilitat relativa
i tendència a l'obertura.
La cohesió interna:
realitats i mancances,
consicència i super-
vivència.
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La correlació passat-
present-futur.

Jordi Carbonell

Toponímia i
antroponímia
Pel que fa a la topo-
nímia, estudiarem els
noms de lloc catalans
que remunten al pe-
ríode romà, anterior al
naixement del català,
tant a la toponímia
major (noms de pobla-
cions),comels topònims
menors, els quals gene-
ralment es refereixen a
establiments creats
pels colonitzadors.
També estudiarem la
problemàtica dels noms
propis de llocs formats
per sintagmes que pre-
senten l'element vila.
Quant a l'antroponí-
mia, analitzarem el
procés de formació del
sistema actual de de-
nominació personal
~asat en un nom de
fonts més cognoms de
caràcter familiar), que
es produí durant la
baixa edat mitjana a

partir d'un sistema de
nom únic propi de l'alta
edat mitjana.

Josep Moran

1
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llengua, art
i literatura
Lírica femenina
medieval

Amor, misticisme, poè-
tica i simbologia, de la
mà d'un element inhe-
rent a la poesia medie-
val: la música. No no-
més podrem llegir i in-
terpretar els textos,
sinó que els sentirem
interpretats per Rosa-
Maria Aguadé, gaudint
d'una de les manifes-
tacions més singulars
de la música medieval:
la lírica femenina.
La nostra voluntat és
donar a conèixer la dona
medieval en les dife-
rents vessants: mística
comHildegarda de Bin-
gen, amorosa i eròtica
comla Comtessa de Dia,
o escabrosa com les do-
nes que els trobadors
gallego-portuguesos
s'entesten a mostrar-
nos. Tot plegat només
pel plaer de sentir, llegir
i conèixer la dona i la
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.seva individualitat en
el món medieval.

Antoni Rossell
ies 19 i 20,

de 9 a 10 del matí

engua, art
literatura

ramatúrgia no
textual a Catalunya
Aquest curs proposa
conèixer el fenomen pel
qual, en els darrers tren-
ta anys, alguns creadors
escènics catalans han
portat a terme la gene-
ració i consolidació d'un
llenguatge teatral recol-
zat en la imatge i elgest.
Comentarem, analit-
zarem i contrastarem
fragments d'espectacles
de Els Joglars, Come-
diants, La Fura dels
Baus, La Cubana, Zo-
tal, SèmolaTeatre ...,tot
establint una corres-
pondènciaentre aquests
grups i els darrers cor-
rents escènics interna-
cionals (Teatre Radical,
Performance, Teatre-
Festa, Teatre Postin-
dustrial, etc.). Sense
oblidar, però, les arrels
de la pròpia tradició
mediterrània.

• ercè Saumell
es 19 i 20,

e 10 a 11 del matí

Albert Saisset, ''Un
Tal", i la llengua a
la Catalunya del
Nord a final del
segle XIX

Tractarem en aquest
curs l'escriptor Albert
Saisset, més conegut
pel pseudònim "Un
Tal". Profunditzarem
en el seu vocabulari
(mostra fidel del voca-
bulari rossellonès) i en
els castellanismes que
hi traspuen.

Josep Gallart
díes 24125,
de 9 a 10 del matí
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La novel-la
policíaca

Com que és un tema
que dóna molt de si,
dividirem tot el ternari
en quatre sessions. Ala
primera faré la pre-
sentació d'un univers
literari, a la segona la
pinzellada històrica de
la narració criminal i a
les dues últimes ses-
sions parlarem de la
vida i obra dels clàssics
de sempre, començant
per Arthur Conan
Doyle, passant per
Agatha Christie i
Georges Simenon, i
acabant amb Ed Mc
Bain.

Raimon Escudé
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Art, cultura
i cinema a la Rússia
tsarista

Sota el domini dels
tsars, Rússia va saber
potenciar molt bé la
cultura i, entre altres
coses, va crear un ci-
nema autòcton de
molta força. Les arts i
el pensament van evo-
lucionar segons l'es-
perit revolucionari de
les avantguardes; des-
prés va venir el primer
socialisme i, amb ell, el
decret leninià i les seves
conseqüències.
Les sessions aniran
acompanyades de pro-
jeccions de diapositives
i videogrames.

Miquel Porter

a

li e at r
..Al traducció
iterària

1. Apartird'unsexem-
pIes originals de Tris-
tam Shandy, de Lau-
rence Steme, farem un
estudi especial d'efectes
fonètics, puntuació,
noms propis, frases
fetes, termes especials
i citacions literàries.
Analitzarem el reflex de
l'obra original en la
traducció, i és per això
que es recomana el
coneixement de l'an-
glès. De totes maneres
es tractaran problemes
generals aplicables a
qualsevol llengua.

Joaquim Mallafrè
(Amb el suport
de la Universitat
Rovira i Virgili)

e
de lOa de m

2. Aquest curset de
traducció tractarà de
les estratègies i els mè-
todes de traducció de
textos poètics en vers al
català. El curset estarà
basat en diversos autors
i s'avaluaran diverses
traduccions del mateix
text.

Salvador Oliva
(Amb el suport de la
Universitat de Girona)

a 2 a
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llengua, art
i literatura
Literatura antiga del
Pròxim Orient

Estudiarem els mites
fundadors com la
creació, el diluvi, elmite
del foc o les èpiques
nacionals, i els dos te-
mes constitutius de
l'individu: la poesia
amorosa de l'antic
Egipte i la d'Israel.

Segimon Serrallonga
(Amb el suport dels
Estudis Universitaris
de Vic)

ies 2, 23, 24 i 25.
de 10 a U del matí
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Els paisatges de
Joan Miró

entenari. . ,an mrro
Les energies de
Joan Miró

Miróva concentrar tota
la seva força creadora
en la seva obra. En
contrast amb la seva
vida privada, ordenada
i estable, la seva vida
artística va ser
producte d'una gran
intensitat interior i
d'uns graus de "follia"
intel-lectual i creativa
que el mantingueren
viu fins la seva mort.
El s incen ti vadors
d'aquesta energia
procedien de la terra,
els astres, el mar, el
treball, els bells oficis,
la cultura popular i la
fascinació per l'objecte,
la poesia, la música, els
amics i el sexe.

Daniel Giralt-Miracle
ia 18, de 2/4 d'U

a 12 del migdia

Una de les maneres
d'apropar-nos a l'obra
de Joan Miró és a tra-
vés dels seus paisatges.
Els indrets, la terra i la
natura són temes om-
nipresents en l'obra
mironiana. Fer un re-
corregut per les com-
posicions que fan refe-
rència a aquesta temà-
tica és endinsar-se en
l'esperit i en la matèria
de l'art de Miró. Per això
proposem un itinerari
visual i conceptual que
abasti els diferents
paisatges que Miró va
plasmar en la seva obra.

Abel Figueres
dia 19, de 2/4 d'lI
a 12 del migdia
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La lànguida
reivindicació de
Joan Miró en els
ambients artístics
catalans. Entre el
rebuig institucional
i l'aclamació de
l'avantguarda
Després del fracàs de la
seva primera exposició
a Barcelona, el 1918,
Joan Miró marxa a Pa-
rís i s'allunya dels am-
bients artístics cata-
lans. A partir d'aquí,
s'inicia, a Catalunya,
una llarga controvèrsia
entre els seus detractors
i els seus defensors. En
aquesta pugna, la rei-
vindicació de Joan Miró
anirà assolint diverses
fites, abans i després de
la Guerra Civil, que aca-
baran desembocant en
la commemoració, en-
guany, de I'''any Miró".
Joan M. Minguet
Batllori
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La pintura de
Joan Miró

La pintura de Miró és
un dels llenguatges més
personals del segle XX.
Aquest sistema de
signes fou creat len-
tament a través de
quatre etapes entre les
quals, durant tres
intermedis, Miró ens
sembla reprendre for-
ces abans de continuar.
Ell mateix no consi-
derava haver acomplert
el seu aprenentatge fins
a la vora dels cinquanta
anys.

Francesc Vicens

La generació de
l'exili
Pere Pi Sunyer

'1 a 2 de mígdr

La generació de
l'exili i modernitat
i institucions
Agustí Pons

11 del
ab

L'art rupestre als
Països Catalans

L'art parietal és la ma-
nifestació més extraor-
dinària que ens han
llegat els homes pre-
històrics. Els Països
Catalans atresoren una
quantitat molt impor-
tant d'aquestes obres i,
malgrat tot, en resten
encara de certament
desconegudes.
Des d'aquesta perspec-
tiva, el curs d'enguany
es planteja com una
aproximació general a
les diferents arts pa-
rietals que s'han anat

succeint al llarg de
25.000 anys.
Al llarg de les quatre
sessions tractarem els
principals indrets amb
aquestes manifesta-
cions artístiques, els di-
versos processos de rea-
lització, el tractament
de la imatge i les últi-
mes investigacions so-
bre els diversos horit-
zons artístics i les seves
implicacions en el món
cultural i cronològic.

Anna Alonso
i Alexandre Grimal

Joan Abelanet
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història
Introducció
a la numismàtica
catalana

Catalunya té una his-
tòria monetària pròpia
que arrenca a Roses i
Empúries amb l'ar-
ribada dels grecs i les
seves emissions mone-
tàries al segle IV abans
de Crist. En les quatre
sessions tractarem els
orígens de la moneda al
Món Antic i ens centra-
rem en l'evolució de la
moneda reial catalana
fins la seva extinció i
l'aterratge a Catalunya
del sistema monetari
casteIIà.

Miquel Crusafont
i Anna M. Balaguer
dies 17, 18, 19 i 20,
de 9 a 10 del matí
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Bill Clinton: estafa
o revolució?

Segur que a tots ens
agradarà saber elmàgic
secret que va utilitzar
eljove anti-Vietnam per
arribar a seure a la bu-
taca més ben entapis-
sada de la Casa Blanca.
I tampoc seria demenys
saber com va poder
envoltar-se de dues pe-
ces tan fermes com són
HiIIary i Gore.
EII ja és a dalt de tot,
però el món és algunes
taIIes massa gran per a
un president que enca-
ra no sap si és un so-
cialdemòcrata o un
modern.

Vicent Partal
dies 17, 18, 19 i 20,
de 10 a 11 del matí

.'" .terreres ocials
LA CRISI DEL SISTEMA POLÍTIC

Les crisis
enforteixen la
democràcia?

Partint de la democrà-
cia com a forma de
govern sempreperfecti-
ble, s'analitza laconcre-
ció de la democràcia
dins les societats i dins
els estats europeus
occidentals, destacant-
ne problemes com la
separació entre repre-
sentants irepresentats,
la relació majoria-
minories o el debat
entorn la democràcia
com a procediment o
coma conjunt de valors
substantius, entre d'al-
tres aspectes.
Tanmateix, la societat
oberta, en la qual es
desenvolupa el sistema
democràtic, fa que sigui
avinent reflexionar so-
bre la crisi constant en
la qual aquest es troba,
especialment en l'actu-
al descrèdit de la políti-
ca dominada pels par-

tits polítics, la distri-
bució territorial del po-
der polític i la garantia
dels drets dels ciuta-
dans.

JL.Pérez Francesch
dia 1'7,
de 9 a 10 del matí
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La crisi de
representació i de
participació

La democràcia està en
crisi? S'ha esgotat el
model d'instituciona-
lització de la democrà-
cia en les societats occi-
dentals? Hi ha alterna-
tives possibles i viables
al sistema de partits?
Quines són i quines
haurien de ser les
relacions entre ciuta-
dans i els poders pú-
blics? l entre els ciuta-
dans i els seus represen-
tants? És l'abstenció en
els processos electorals
un símptoma de descon-
fiança o confiança en el
sistema?

Joaquim Colominas

i Jaume Ciurana
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La crisi de
l'equilibri mundial.
De l'hegemonisme
al nacionalisme

Des de l'aparició dels
estats, aquests, al
servei d'unes classes i
d'unes nacions domi-
nants, han tendit a
augmentar la seva àrea
de domini. Des de la
Segona Guerra Mun-
dial fins a la fi de
l'URSS, el món va estar
sota influència de dos
grans blocs hegemò-
nics. Era una situació
d'equilibri favorable o
d'equilibri del terror?
Hem entrat en un món
desequilibrat? Qui
pretén succeir les
potències d'abans? Una
mirada a l'Europa de
Maastricht, a l'URSS
descomposta, a les
potències fonamen-
talistes, als EEUU i al
Japó, permetrà intuir
quins són els nous
equilibris que ens espe-
ren. Els nacionalismes

•I ce
sense estat i l'abisme
nord-sud, juguen un
paper decisiu en el qües-
tionament d'alguns
d'aquests equilibris for-
jats pels hegemonis-
mes.

Josep Hugtret :

de 10

•CIa s
Els poders
econòmics davant
la crisi política

Una reflexió sobre el
tema de l'exercici del
poder fent especial
atenció al poder econò-
mic i la seva relació amb
el poder polític. Com
s'organitzen les forces
econòmiques al doble
nivell: corporatiu (sec-
tors industrials, grans
empreses) i geogràfic
(regions, ciutats) en un
marc polític que està en
procés de transforma-
ció. Ens fixerem, so-
bretot, en l'experiència
de la C.E.

Muriel Casals
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ciències socials
La crisi de l'estat i
el desencís europeu

El curs pretén realitzar
un breu recorregut per
alguns dels més recents
corrents de la filosofia
política desenvolupats
als Estats Units i a
Europa arran de la fa-
mosa crisi de l'Estat del
Benestar i que obliguen
a reformular les tradi-
cionals funcions que li
havien estat atribuïdes.
Finalment, s'inclou
també una breu refe-
rència al nou marc
europeu derivat de
l'Acta Única de
Maastricht i a l'actual
sensació de desencís
estesa en els mitjans de
comunicació i en la
ciutadania.

Àngel Castiñeira
(amb el suport de la
Universitat Ramon
Llull)
dies 17, 18, 19 i 20,
d'll a 12 del migdia
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Crisi de les
ideologies?
Crisi de què?

- Es volen analitzar els
elements principals que
fan (la) crisi, amb aten-
cióespecial a dosparells
de conceptes: ideologia/
ideologies; crítica/crisi.
Algú en sap la fi d'a-
questa història. (Amb
una nota sobre moder-
nor i modernitat).

J. M. Terricabras
dia 25,
d'll a 12 del migdia

iències socials
Els nacionalismes
i la crisi d'estat

Quina és la definició de
nacionalisme? Tots els
nacionalismes són
iguals, o varien en fun-
ció de llur contingut de
classe i de llur abast
territorial? Analit-
zarem la qüestió de
l'estat: estats-nació i
pobles-nació, naciona-
lismes imperialistes i
nacionalismes d'alli-
berament.
Finalment posarem to-
ta la teoria en pràctica.
Catalunya, un poble-
nació, avui per avui
sense estat, dins de
l'Europa mediterrània
occidental.

Josep Guia
ies 17, 18, 19 i 20,

de 10 a 11 del matí
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Als 10 anys
de la Llei
de Normalització
Lingüística
a Catalunya

Apartir de la necessitat
de la modificació de la
Llei Catalana de Nor-
malització vigent, de
cara a adequar-la a les
necessitats de la
Normalització en la
dècada dels '90, el curs
tractarà les interpre-
tacions de la regulació
constitucional i esta-
tutària sobre l'ús de la
llengua catalana i l'ex-
posició de les mancan-
ces de la Llei vigent i
alguns dels criteris so-
bre la seva reforma
tenint en compte la
regulació sectorial de la

. matèria.

Antoni Mirambell
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n
Deu anys de la llei
d'ús i ensenyament
del valencià

S'analitzaran els trets
essencials de la llei d'ús
i el tipus de cooficialitat
que consagra la llei d'ús
i l'anàlisi de les pre-
visions pels àmbits d'ús.
Deu anys de política
lingüística al País
Valencià.
Cronologia de les po-
lítiques lingüístiques,
anàlisi dels resultats
quantitatius i qualita-
tius i els reptes de futur.

Vicent Franch

•S IC
El dret mercantil i
els drets lingüístics
dels consumidors

La regulació dels drets
lingüístics afecta, a més
de l'àmbit oficial, l'àm-
bit privat. Per aquest
motiu la intervenció le-
gislativa en l'actuació
de les empreses en el
mercat necessita una
especial legitimació. El
curs analitzarà fins a
quin punt és possible
aquesta intervenció i
quins són els possibles
camins per a activar-
Ia.

Antoni Font

el """rt."· - ~

L'Europa de les
llengües

- La complexitat lin-
güística europea: de les
llengües nacionals a les
varietats no promo-
gudes ni reconegudes.
- La política lingüística
dels estats europeus:
del jacobinisme exter-
minador al difícil equi-
libri dels (pocs) models
igualitaris.
- Les petites comuni-
tats lingüístiques cons-
tituïdes en estat sobirà.
L'estat nacional com a
instrument i marc
garants de la conti-
nuïtat de les llengües.
- Lacomunicacióinter-
nacional a Europa.
Pluralisme, poliglo-
tisme i interlingua (o
interlingües).

Gabriel Bibiloni
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sociolingüística
''L'Alacant a part"
d'Emili Rodríguez
Bernabeu

Analitzarem la proble-
màtica consciència dels
alacantins, sorgida en
part pel conflicte lin-
güístic a les comarques
del sud. Diversos in-
tel-lectuals, comFuster,
J.V. Mateo, Antoni
Ròdenas i E. Rodríguez
Bernabeu, han tractat
aquest problema d'Ala-
cant, i nosaltres ens
ajudarem dels seus
estudis per entendre
millor la situació d'a-
questa comarca.

Lluís Alpera
dies 22, 23, 24 i 25,
d'll a 12 del migdia
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tal, ers
•rurna

•

10
Animació als pobles
i cançons populars

La cançó és tossuda,
tossuda per mantenir-
se, sigui on sigui, i
sobretot en el marc de
la UCE. Tots els seus
animadors, anònims o
no,han ajudat la nostra
ànima cultural. Entre
músiques i cançons,
danses i jocs, tots no-
saltres hem contribuït
al nostre futur. Conti-
nuem.

Ramon Gual i Batlle
i Joan M. Paraire
ada

de 3 a 5 de la tarda

Muntanyisme

Recorrent a peu i len-
tament camins secrets
o fressats, anem cada
dia a descobrir pam a
pam, sovint amb la
participació d'un guia
local, uns sectors, uns
paratges, uns poblets,
uns racons de les
comarques nord -catala-
nes. l comcada any, per
als excursionistes con-
firmats, la tradicional i
fabulosa pujada de nit
al cim del Canigó. Cal
que porteu l'equipa-
ment usual de l'excur-
sionista: motxilla, cal-
çat idoni, etc.

Antoni Glory
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda
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tallers
d'ani:m.ació
Alpinisme

L'escalada està a cavall
entre el món romàntic
del muntanyisme, que
et porta a endinsar-te
en el paisatge, i el cada
copmés pragmàtic món
de l'esport. De tot això,
en parlarem, com tam-
bé de l'alpinisme, dels
esports d'aventura o de
risc, de la muntanya i
del medi ambient, de la
competició a la natura,
etc. També tractarem
de qüestions tècniques
com són els nusos, el
material, les tècniques,
les zones d'escalada, les
ressenyes, les gra-
duacions i la seguretat.
Però no ens descui-
darem pas. de les acti-
vitats pràctiques: uti-
litzarem el recòdrom
(paret d'escalada) del
gimnàs per començar a
sentir la sensació de
verticalitat i també
visitarem diverses zo-
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n es d'escalada dels
voltants de Prada per
pujar-ne les parets i
aprendre, coma mínim,
a fer rapel. Serà un ta-
ller d'iniciació obert a
les propostes i al nivell
que vosaltres trieu.

XeviRoviró
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

Esports
- Condició física gene-
ral: quinze minuts
d'exercicis de flexibi-
litat; quinze minuts de
musculació general
(amb la possibilitat
d'utilitzar pesos, halte-
ris i bancs); i trenta mi-
nuts de jogging: carre-
ra de baixa velocitat so-
bre pista odins la natu-
ralesa (muntanyes a la
vora del Liceu Renou-
vier), Aquests exercicis
s'adaptaran, en cada
cas, al sexe i a la força
física dels participants.
- Esports col-lectius:
futbol, bàsquet i vo-
leibol;aprenentage dels
gestos tècnics i dels
reglaments. Hi ha l.a
possibilitat de fer vemr
un equip de la vila de
Prada, per tal de fer-hi
un partit.
Francesc Prujà
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

tallers. .,darrimació
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Sardanes

El taller té el propòsit
d'iniciar els afeccionats
a la dansa popular ca-
talana més representa-
tiva i així, indicar-ne
la ;iquesa artística i
cultural.

Pere Garcia
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda



tallers
d'arrimació
Dansa

Balls de parella. Si no
saps ballar, aquest és
el teu taller. Si pots ve-
nir amb parella, millor,
si no, ja ens ho arre-
glarem. Trobes massa
difícil el vals, el "cha
cha cha'', el tango i el
rock? Et fan por el xotis
i la masurca? No pa-
teixis que per això som
aquí. Tu hi poses les
ganes i nosaltres la res-
ta.
Balls col- lectius. És
bonica la relació amb
els altres i les altres
parelles. Això ho por-
ten els balls del Tra-
dicionàrius de la plaça
del Rei, de les ani-
macions del poble ...
És bonica la relació amb
els músics en aquests
balls. Vindràs a ballar
amb nosaltres? Porta
roba i calçat còmode,
però que no sigui
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esportiu. Ens veurem al
gimnàs!

Ramon Cardona
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

tallers
d'nrrimació
T'ai Txi T'xuan

L'art del T'ai Txi T'xuan
pertany a una tradició
de l'antiga Xina. Actu-
alment és reconegut a
Occident com un siste-
ma d'exercici que té com
a finalitat l'harmonia i
el benestar físic i
psíquic. Practicant, es
cultiva la consciència
del que succeeix interi-
orment i es manté una
disciplina externa que
ajuda a canalitzar
l'energia a través del
moviment per tal de
guiar les accions exter-
nes des de dins, de rela-
cionar cada part del cos
amb un tot i cultivar la
quantitat de la cons-
ciència que comunica i
unifica els aspectes
mentals, físics i emo-
cionals. És, doncs,
aquest enfocament in-
tegral de l'organisme
humà el que fa del T'ai
Txi un sistema holístic

d'entrenament capaç
d'ocupar-se a la vegada
de la ment i el cos com
pocs sistemes són ca-
paços. Cal portar roba i
calçat còmodes i una
flassada.

Teresa Godall
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda
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tallers
d'ani:m.ació
Festes catalanes

Enguany, el taller rea-
litzarà un recorregut per
la nostra geografia, de
nord a sud i d'est a oest,
un recorregut per les
més populars i conegu-
des de les nostres festes
i tradicions. El nostre
folklore observat des
d'una perspectiva antro-
pològica, que ens perme-
ti conèixer el per què de
laseva existència,jaque
cap de les nostres festes
existeix perquè sí, totes
tenen una raó social que
en permet la pervivèn-
cia o creació.
Enguany voldríem po-
sar especial èmfasi en el
coneixement de la Cata-
lunya del Nord, realit-
zant sortides a diversos
pobles i viles d'aquestes
contrades, per conèixer-
ne millor la gent i les
tradicions.
Gustau Navarro
cada dia, de 3 a 5 de
la tarda
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Màgia

Vine a divertir-te i a
treure el petit mag que
tots portem a dins. Pri-
mer de tot farem una
breu introducció a la
hi stòria de la màgia per
passar ràpidament a
veure tècniques i trucs,
senzills i alhora es-
pectaculars, alguns dels
quals fabricarem nosal-
tres mateixos al taller.

Albert Coromines
dies, 21, 22, 23, 24 i 25,
de 3 a 5 de la tarda

tallers
,ani:rnació

Confecció escolar
d'una pel-Iícula de
dibuixos animats

Presentació d'una
pel-Iícula en Super-B de
dibuixos animats rea-
litzada per alumnes de
batxillerat amb plas-
tilina.

Jaume Rosselló
dia 17,
de 3 a 5 de la tarda
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tall rs d'ar
Ceràmica

Un home troba un camí,
el condueix al país dels
seus somnis:
potser aquest camí sigui
d'aigua i foc.
l el somni,
un somni de creació per
mitjà de l'argila.
Tot sembla un joc,
però quan el joc es fa
realitat
l'ofici omple la vida.
l comença la
comunicació amb els
altres.

Paulí
e da di , de 3 a 5 de
la tarda
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Teatre

En la present edició
d'aquest taller de teatre
pararem la nostra
atenció en el joc de la
improvisació. Apren-
drem que entre impro-
visar dalt l'escenari i a
la vida quotidiana pot
no haver-hi tanta di-
ferència. Potser només
ens caldrà estar a
l'aguait i respondre,
sense reserves, d'acord
amb les nostres emo-
cions, impulsos i de-
sitjos. Ens ajudarem de
diferents recursos per
a potenciar la nostra
imaginació: inventa-
rem espais, jugarem
amb els objectes, ens
disfressarem i crearem
situacions que sense la
nostra imaginació mai
no haurien existit.
Farem, també, exercicis
introductoris de senso-
rialitat, relació, imagi-
nació i concentració a fi
de desentumi; els sen-
tits i redescobrir par-

Taller de Cant
Coral
"Toni Santandreu"

tallers d'art

Per a participar en
aquest taller no cal cap
preparació especial. El
que sí és imprescindi-
ble és la participació
activa. Es tracta de
trencar el tòpic de "no
tinc bona veu", per tant,
"no puc cantar". En
aquest taller es tre-
ballarà, alhora que el
repertori, les tècniques
respiratòries i de
relaxació, les possi-
bilitats fonals, la
capacitat reproductiva
i expressiva ...1 amb un
treball continuat i
aprofundit i a partir de
la concepció de la veu
com a instrument, es
podrà comprovar que
tothom pot integrar-se
en un cor i descobrir-hi
el goig de cantar

cel-les del nostre món
imaginari que, potser,
fa temps tenim desades.
Per a participar-hi no-
més cal tenir el desig de
comunicar-se, de com-
partir noves experièn-
cies i descobrir nous
mons.

Antoni Jorquera
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Montserrat Casanovas
cada dia, de 3 a 5 de
la tarda



tallers d'art
La veu humana és l'ins-
trument més mera-
vellós que existeix. Tots
neixem amb dues octa-
ves de veu i si es treba-
llen, es van desenvolu-
pant i van agafant
volum i força, per això
és tan important l'edu-
cació de la veu. Aquest
any també continuarem
amb el treball de tècnica
vocal que consisteix en
la impostació de la veu
mitjançant el so, cosa
que és a l'abast de
tothom ja que no
neixem ensenyats i per
tant trobem el camí
correcte molt ràpida-
ment. No hi ha res tan
agraït com el nostre cos
i la veu, no ho oblidem,
en forma part.

Josefina Lupiañez
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda
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Dibuix i escultura

Taller per a l'estudi i
coneixement de la for-
ma a través de diverses
tècniques. L'acció d'in-
terpretar la forma no
depèn de l'habilitat de
plasmar-la, sinó del
raonament d'entendre-
la.

Cinta Sabaté
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

conceptes gràfics bà-
sics- una revista.

tallers de. .,
COIllUnlCaCIO

Albert Calls
i Francesc Castanyé
(Amb el suport
d'Apple Computer)
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda
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Disseny
professional
per ordinador:
l'autoedició

El curs té coma objectiu
la introducció de l'au-
toedició amb entorn
Apple Macintosh. Es
treballarà bàsicament
amb elprograma PAGE
MAKER pel que fa a la
compaginació. També
es mostraran rudi-
ments de FREE HAND
(un programa de dis-
seny) i digitalització o
scannejat d'imatges,
per aplicar-les al procés
de paginació.
L'objectiu final del ta-
ller és que l'alumne, a
partir de les eines
esmentades, pugui ela-
borar la seva pròpia
publicació. En aquest
sentit s'orientaran les
classes perquè cada
alumne confeccioni -a
partir del coneixement
dels programes i els



tallers de
oomurucacro
Vídeo

Què volen dir paraules
comzoom in ozoom Dut?
Què és un travelling i
per què serveix? Com
s'ha de plantejar un
reportatge domèstic,
cultural, informatiu o
professional?
Puc millorar d'alguna
manera el meu repor-
tatge de vacances? o la
meva denúncia social?
o el meu vídeo escolar?
o com puc fer un re-
portatge per televisió?
Les respostes les po-
drem trobar junts al
taller de vídeo, sempre
d'una manera pràctica
i senzilla. Des de les
primeres nocions del
llenguatge cinemato-
gràfic fin s al reportatge
televisiu, amb càmeres
domèstiques o profes-
sionals.
Coneix com es fa un
telenotícies i quina
diferència hi ha entre
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una notícia, una crò-
nica, un reportatge, te-
levisivament parlant, i
fes-ho a la sala d'edi-
tatge de la Universitat,
després ja ho faràs a
casa, a classe oa la tele;
per què no?

Joan Víctor
de Barberà
(amb el suport de TV3)
cada dia, de 3 a 5 de
la tarda

podrà ser la protagonis-
ta del programa.

tal ers d
• •comurueacro

Ràdio

És molt fàcil encendre
la ràdio i escoltar-la,
però rere una emissora
hi ha un complicat sis-
tema tècnic de trans-
missions, control, mi-
cròfons, centres emis-
sors i reemissors, ante-
nes i un munt d'apare-
llets més.
Per altra banda també
hi ha unes tècniques per
a fer els noticiaris, les
taules rodones, els re-
portatges, les entrevis-
tes, els programes mu-
sicals, els debats, etc.
Introdueix-te al màgic
món de la ràdio! Tots
els temes del programa
constaran de teoria i
pràctica. Les pràctiques
les farem a l'estudi
mòbil de Catalunya
Ràdio, que s'instal-Iarà
al Liceu, i la teva veu

Eugeni Cabanes
i Miquel Marimon
(amb el suport de
Catalunya Ràdio)
cada ia, de 3 a 5 de
la tarda



tallers de. .,cornurucacro
El llenguatge del cos

En la nostra manera de
moure'ns, de sentir, de
percebre, de parlar, de
respirar, en la mirada,
en els plecs de la pell ...
hi ha la nostra història
que, com un avesat es-
cultor, ha configurat el
nostre cos i ha deter-
minat el nostre sistema
energètic. El taller pro-
posa un procés de tre-
ball per tal de:
- Conèixer i reconèixer
com aquesta història és
inscrita en el nostre cos,
en la distribució i el
funcionament de la
nostra energia.
- Desbloquejar allò que
ens té "subjectes" sense
voler-ho, sense saber
per què, formes de viure
i sentir que no ens
permeten el plaer, el
goig de viure.
- Explotar camins di-
ferents que ens per-
metin el retrobament
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del "nostre" desig.

Cori Rojas
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

farem la col-Ieccio
"Prada 93".

tallers de. .,
COlllUnlCaCIO
Literatura per la pau

En el camp de l'ense-
nyament i en el conjunt
de la societat hi ha un
esforç per a l'esta-
bliment d'una cultura
de pau. Sembla que hi
ha molta gent implica-
da, però, veient-ne els
resultats, l'esforç actual
és insuficient o no està
prou ben orientat.
Cal partir de l'anàlisi i
de la crítica dels discur-
sos i de les històries que
manegem cada dia per
poder posar els fona-
ments d'una cultura de
pau: la ficció i la
imaginació també són
camps de batalla per la
pau.
Per això, al taller, ma-
nipularem històries
-creant-ne, desmun-
tant-ne i refent-ne; exa-
minant-ne els concep-
tes subjacents, els va-
lors postulats i els re-
cursos emprats- i en

Joaquim Auladell
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda



tallers científics
Cuina i alimentació

Les terrines. 1.Interès
pràctic. Interès dietètic.
2. Complements a de-
terminar. Funció de
l'aportnutricional de la
terrina. 3. La terrina
com a plat complet al
migdia? 4. Elaboració
d'una sèrie de terrines:
la xocolatada de Palau
de Cerdanya. 5. Eljardí
botànic de Serrabona.
6. Noedes: el medi
ambient. Llegums bio-
lògics, cria d'ànecs
grassos, formatges de
cabra i reserva de
truites de riu. Amb vi-
sites sobre el terreny.

Eliana Thibaut
Comelade
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda
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Socorrisme

A partir de la definició
de socorrisme, les seves
consideracions i la seva
missió, s'indicarà una
síntesi del cos humà,
estudiant les possibles
situacions límit. Així, el
programa tractarà,
amb pràctiques diàries,
els primers auxilis, el
shock, l'atac de cor, les
ferides i les hemorrà-
gies, els tipus de lesions
i traumes, les contusi-
ons, les distensions, les
cremades, la congelació,
la insolació, les intoxi-
cacions, les mossegades
i les picades d'animals i
insectes, el gran sinis-
tre ...

Rafael Pozo
cada dia,
de 3 a 5 de la tarda

Educació ambiental

tallers científics

Ens endinsarem en els
orígens històrics de
l'educació ambiental
per arribar dins el
Fòrum de Rio. Analit-
zarem la filosofia, els
objectius i els mètodes
de l'educació ambiental
per arribar a entendre'n
l'oferta actual.

Martí Boada
dies 17, 18, 19,20 i 21,
de 3 a 5 de la tarda
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Astronomia

El sistema solar: el Sol,
els planetes, els satè-
l-lits, els asteroides i els
cometes.
Les estrelles: caracterís-
tiques i classificació.
Naixement, vida i mort
de les estrelles. Nanes
blanques, estrelles de
neutrons i forats negres.
La matèria interes-
tel-lar. Nebuloses. Cú-
muls. Galàxies. Cúmuls
degalàxies. L'evolucióde
l'Univers. La volta
celest. Moviment diürn i
anual del firmament.
L'Equador i l'Eclíptica.
Les estacions. La pre-
cessió dels equinoccis.
Les constel-Iacions.
L'estrella Polar. Les
cartes celests. Coorde-
nades celests: ascensió
recta i declinació. L'ob-
servació astronòmica a
ull nu, amb binoculars i
amb telescopi. Tipus de
telescopis i de montures.
Treballs i tècniques a
l'abast de l'afeccionat.
Raimon Reginaldo

ies 21, 22, 23, 24 i 25,
de 3 a 5 de la tarda



tallers científics
Coneixement del
Conflent a través
dels seus minerals i
de la seva geologia

Farem l'estudi de la
constitució geològica de
la comarca del Conflent
i l'estudi de les seves
mineralitzacions a par-
tir d'una recollida de
mostres a les mines
d'Escaró, Fillols, Corne-
llà, Canavelles ...

JosepM. Mata-Perelló
dies 17, 18, 19 i 20, de
10 a 12 del migdia
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Taller de
recuperació
inormalització del
patrimoni musical
històric: la música
per a instruments
de teclat a
Catalunya i a
València durant el
segle XVIll

Es tracta de treballar,
mitjançant exemples en
la recerca musicològica
d'obres musicals anti-
gues, desconegudes o
inèdites, incidint sobre
tot en les sonates per a
clave i per a piano
escrites durant el segle
XVIII a Catalunya i
València.

Josep Dolcet
dies 17, 18, 19 i 20
de 3 a 5 de la tarda





POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

niversitat

Nous materials:
aliatges amb
memòria

Vegeu-ne resum a
l'Àrea de Ciències

Vicenç Torra i Ferrer
dies 19 i 20, d'11 a 12
del migdia

Els riscs
tecnològics, les
matèries perilloses,
mite i realitat

Vegeu-ne resum a
l'Àrea de Ciències.

Bartomeu Sigalés
dies 22 i 23,
de 10 a 12 del migdia

RAMON LLULL

La crisi de l'estat i el
desencís europeu
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Vegeu-ne resum a
l'Àrea d'Humanitats,
apartat de Ciències
Socials

Àngel Castiñeira
dies 22, 23, 24 i 25, de
10 a 11 del matí

De la fotoquímica a
la fotomedicina:
la terapia
foto dinàmica del
càncer

Vegeu-ne resum a
l'Àrea de Ciències.

Santiago Nonell
dia 24, de 9 a 10 del
matí



universitat
ESTUDIS
UNIVERSITARIS
DE VIC

Literatura antiga
del Pròxim Orient

Vegeu-ne resum a
l'Àrea d'Humanitats,
apartat de Llengua, Art
i Literatura.

Segimon Serrallonga
dies 22, 23, 24 i 25,
de 10 a 11 del matí
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AUTÒNOMADE
BARCELONA

.Cosmologia i
partícules
elementals: el més
gran és fet del més
petit

Vegeu-ne resum a
l'Àrea de Ciències.

Antoni Grífols
dia 19, de 9 a 10 del
matí

L'origen
d'estructura de
l'univers

Vegeu-ne resum a
l'Àrea de Ciències.

Enric Verdaguer
dia 19, de 10 a 11 del
matí

DE BARCELONA

universitat
DE LES ILLES
BALEARS

Economia
dependent i
economia
independent

Vegeu-ne resum a
l'Àrea d'Humanitats,
apartat de Països
Catalans, realitat i
projecte.

Joan Mir
dia 21, de 9 a 10 del
matí

I jornades sobre
l'estat de la
recuperació i
conservació
cinematogràfica. als
Països Catalans i a
l'antiga corona
d'Aragó

- Estat i realitat de
cadascuna de les filmo-
teques assistents. In-
frastructura: depen-
dències, fons, titula-
ritat.
- Possibilitat d'inter-
canvi pel que fa als fons
de cada filmoteca.
- Possibilitats de res-
tauració i salvament.
- Col.laboracions pun-
tuals: Centenari del Ci-
nema.

Encarnació Soler,
coordinadora
dies 24 i 25
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universitat
DE VALÈNCIA

L'anàlisi de qualitat
espermàtica

1. Anatomia i fisiologia
del testicle i les glàn-
dules annexes: túbul
seminífer i teixit in-
tersticial; l'esper-
matogènesi; cèl-Iules
espermàtiques i de
Sertoli; estructura i
funció de l'epidídim;
pròstata, vesícules
seminals i glàndules de
Coopero
2. L'espermiograma:
primera avaluació i
recompte; sistemes
subjectius i assistits per
ordinador; morfologia
espermàtica; motilitat
espermàtica; relació
entre qualitat espermà-
tica i fertilitat.

Carles Soler
i Vàzquez
dies 23 i 24, de 10 a
12 del migdia
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Europa en l'alba del
Mil.lenari

En vespres de l'AnyMil,
semblava que tot
s'havia d'acabar. Els
signes del temps així
ho presagiaven: terra-
trèmols, lluites d'es-
trelles, eclipsis, malal-
ties terrible s... i la
violència que presidia
la vida quotidiana d'un
Occident aterrit. Molts
en tragueren conclu-
sions pessimistes i es
convenceren de la
imminència de l'apo-
calipsi. Ben mirat,
aquelles commocionsno
eren sinó els símptomes
del naixement dolorós
d'una nova societat. O
la primavera d'Europa.

Ferran Garcia
Oliver
dies 22, 23, 24 i 25,
de 10 a 11 del matí

- Andorra: conseqüèn-
cies de la promulgació
de la Constitució: pers-
pectives internacionals;
Andorra i el català

universitat
DE PERPINYÀ
a càrrec del CREC, Centre de Recerques i Estudis
Catalans

Joan Becat

- El repte septentrional

Domènec Bernardó

Propostes de temes de
debat

La problemàtica de la
perifèria septentrional:
esquemes d'anàlisi (lí-
mits d'utilització, revi-
sió i/o replantejament
dels esquemes exis-
tents), enfocaments
possibles dels estudis,
conceptes, discussió so-
bre metodologia i cri-
teris científics
dia 19, de 9 a 12 del
migdia

101

Col- loqui-debat sobre:
Reflexions sobre la
perifèria
septentrional dels
Països Catalans:
Catalunya del Nord,
nord del Principat,
Andorra, zones
occitanes en
contacte amb l'àrea
lingüística catalana

- La querella lingüís-
tica Josep Sebastià
Pons/Pau Berga (1911).

Miquela Valls

- Contribucions a
l'estudi de la llengua
dels pescaires de
l'Estany de Salses:
contactes occità-català

Joan Lluís Valls



universitat
DE GIRONA

La traducció
literària

Vegeu-ne resum a
l'Àrea d'Humanitats,
apartat de Llengua, Art
i Literatura.

Salvador Oliva
dies 17, 18, 19 i 20,
d'll a 12 del migdia
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DE LLEIDA

Noves tendències a
la teoria de la
traducció

L'objectiu d'aquest
curset consisteix a mos-
trar els nous camins que
s'han obert dins la
bibliografia més recent
sobre teoria i crítica de
les traduccions. Es farà
un repàs d'alguns con-
ceptes tradicionals i
se'n presentaran al-
guns de nous. -E$

Patrick
Zabalbeascoa
dies 22 i 23,
de 9 a 10 del matí

universitat
ROVIRA I VIRGILI

La traducció
literària

Vegeu-ne resum a
l'Àrea d'Humanitats,
apartat de Llengua, Art
i Literatura.

Joaquim Mallafrè
dies 17 i 18,
de 10 a 11 del matí
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La generació del
1893:Joan Miró,
J.V. Foix, Carles
Riba i Carles
Salvador

•mmemoracions
Inaguració de la
XXVena edició

"a 17, a les 12 del
igdia

Amb Jaume Medina,
Daniel Giralt-Mira-
cle, Josep Murgades
i Ricard Blasco
dia 19, a les 12 del
migdia
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debats
Gestió del territori:
medi ambienti crisi
de l'agricultura

Amb Pere Ayguadé,
Joandomènec Ros,
Pere Sampol, Albert
Vilalta i Joan Becat
dia 17,
a les 5 de la tarda
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Divulgació del
coneixement
científic

Amb Eduard Bonet,
Pere Puigdomènech,
Xavier Duran i Joan
Rabasseda
dia 18,
a les 5 de la tarda

ebats
Els drets lingüístics
10 anys després

Amb Josep Murga-
des, Miquel Reniu,
Aïna Moll, Joan F.
Wra i Isidor Marí,
om a moderador
a 19,

a les 5 de la tarda

Països Catalans: un
debat incòmode?

Amb Pere Verdaguer,
Josep Guia, Max
Cahner, Joan F.
Mira, Isidor Marí,
AdolfTobeña i Jordi
Carbonell, com a mo-
derador
dia 21,
a les 5 de la tarda
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debats
Europa i l'espai
nacional català

Amb Vicent Ventura,
Joan Vallvé i Pere
Becque
dia 22,
a les 5 de la tarda
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Canvis en el
panorama dels
mitjans de
comunicació

Amb Ramon Perelló,
Emili Gispert, Gon-
çal Mazcuñan i Sal-
vador Cardús, com a
moderador
dia 23,
a les 5 de la tarda

ebats
Cap als 50 anys de la

.C.E.

Amb Enric Casassas,
Pere Verdaguer, Max
Cahner, Emili Giralt
. Josep M. Terrica-
:ras

25, a les 5 de la
da
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conferències
Presentació del
projecte GIGASOL:
cap a la producció
d'I Gigawatt
electrosolar

A càrrec d'Antoni
Lloret
dia 18,
a les 12 del migdia
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L'esport i el
moviment nacional

A càrrec de
Joan Antoni Prat
dia 21,
a les 12 del migdia

A Madrid en
defensa de la
sobirania de
Catalunya

onferències

A càrrec de Pilar
Rahola
dia 23, a les 12 del
migdia

113

Reformes del
istema electoral

a Europa

_ càrrec de Josep
López de Lerina

22,
es 12 del migdia



conferències
Andorra,
país sobirà

A càrrec d'Antoni
Armengol i Aleix
dia 24,
a les 12 del migdia

114

Municipis i
identitat catalana a
la Catalunya del
Nord

A càrrec de Joan Pau
Alduy iJaume Roure
dia 25,
a les 12 del migdia

omeriatges
omenatge a
osep M. Llompart

. a Vicent Andrés
stellés, in
moriam

Amb Isidor Marí
o Josep Piera :

a 20, a les 12 del
igdia
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Intocablues Band

spectacles

Rhythm-and-Blues.
Formació valenciana de
blues que, amb versions
o temes propis, acon-
segueix alhora un
ambient lúdic, engres-
cador i arrelat a la terra.

dia 17, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila
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Agram

_fúsica popular. Per
ajectòria, constància
qualitat és el grup a
ores d'ara més repre-

sentatiu de cançó cata-
a a la Catalunya del

_·ord.

"a 16, a les 9 del
espre a la Plaça de
Vila



espectacles
Pau Riba

Rock. Amb Toti Soler
(guitarra), Tomàs Bo-
soms (guitarra elèctri-
ca), Albert Vila (baix),
Carles Olivé (bateria) i
Pere Galobardes (te-
clats) presenta el seu
nou treball Rock dur i
deixa clar que és algu-
na cosa més que el
pioner del rock català.

dia 18, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila
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Lax'n 'Busto

Rock. Aquest grup del
Vendrell ha esdevingut
enguany punter i a
Prada vol demostrar
per què.

dia 19, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila

Crescendo

spectacles

Dansa popular.

dia 20, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila
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Barcelona 216

~úsica contemporània.
Aquesta formació, diri-
gida pel jove Ernest
Martínez Izquierdo iun
dels millors exponents
de la música contem-
porània a casa nostra,
interpretarà obres de
Joaquim Homs, Salva-
dor Brotons, Pierre
Boulez, Jesús Rodrí-
guez Picó, Ramon
Porter i del mateix
_Iartínez Izquierdo.

"a20, a les 9 del
pre a la sala

"do



espectacles
Raimon

Cançó. Fidel a una
trajectòria artística i
nacional, el cantautor
de Xàtiva oferirà el seu
repertori -nou i antic-
en la celebració, alhora,
dels vint-i-cinc anys de
la UCE i dels trenta
anys d'Al vent.

dia 21, a les 9 del
vespre al pati del
Liceu Renouvier
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Trio de Barcelona

Música de cambra.
Albert Attenelle (pia-
no), Gerard Claret
(violí) i Lluís Claret
(violoncel), importants
impulsors del res-
sorgiment de la música
de cambra, interpreta-
ran obres de Salvador
Brotons i de Piotr 1.
Txaikovski.

dia 22, a les 9 del
vespre a l'Abadia de
Sant Miquel de
Cuixà

Música Nostra

spectacles
Cobla Els Únics

Sardanes. Com cada
any aquesta cobla de la
Catalunya del Nord
omplirà la plaça de la
'Íladerotllanes, durant
ant temps l'única

expressió de catalanitat
ssible.

23, a les 9 del
re a la Plaça de

~ila

Música popular. Com a
grup que més ballades i
cantades fa a Mallorca,
torna a Prada a presen-
tar el seu darrer treball
Giravolt, una aportació
de cançons pròpies a la
música popular dels
Països Catalans.

dia 24, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila
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espectacles
La Vella Dixieland

Jazz. Aquesta banda
-que, de fa uns quants
anys, s'encarrega de
tancar la UCE- demos-
trarà de nou que el so
de Nova Orleans s'ade-
qua perfectament a la
gresca volguda per la
concurrència.

dia 25, a les 9 del
vespre a la Plaça de
la Vila
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Període 1969-75: el
cinema com a eina de
lluita
Projeccions: Xirinacs
(1970), Sant Cugat
(1970) i Afuntanya
(1970), anònims (8', 5' i
10'); Miro l'altre (18') i
Miro 1936:Aidez l'Es-
pagne (5') (1969), de
Pere Portabella; Ice
Cream (1970), d'Antoni
Padró s (lO'); 11 de
setembre (1976), de
Julià Ynglada (20');
Poetes catalans CI Fes-
tival Popular de Poesia
Catalana, al Gran
Price, 1970), col-lectiu
dirigit per Pere Por-
tabella (30').

•mema
VINT-I-CINC ANYS DE CINEMA CATALÀ
Coordinador: Josep M. López i Llaví
Amb la col-laboració de la Federació Catalana de
Cine-Clubs

dia 17, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports
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es sessions aniran
igades a l'anàlisi de

es circumstàncies
ist.òr iques i de la
roducció de cada eta-
a i es concretaran així:

Període 1968-74: el
inema als Països Ca-

ans els darrers anys
el franquisme.
rojeccions: Instant
967),deTomàs Mallol
O'); La conversa
969), de Carles San-
- (4');Pompeu Fabra.
llengua d'un poble

968-69), d'Antoni
uadrench (21');Afater-

is (1968), de Jan
ca i Antoni Garriga

- ; L'últim peoner
74), de Joan Fran-

sc de Lasa (11'); La
e (1974-75), d'Eu-
.Anglada(22');D'un
ps, d'un país (1966-
. de Llorenç Soler

16, a les 11 de la
la Halle dels
rts



•crnerna
Període 1975-78: la
transició

Projeccions: El cinema
català (1978), d'Albert
Abril (12')("Noticiari de
Barcelona". LC.C.); La
ciutat cremada (1975-
76), d'Antoni Ribas
(118').
Col-loqui amb Joan
Anton Gonzalez, direc-
tor de l'Institut de
Cinema Català (LC.C)

dia 18, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports
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Sessió en homenatge
a Joan Miró

Proj eccion s: Te les
cremades. Miró 73 (20'),
Miró-Artigas (Osaka,
1970) (12') i Mori el
merma (1978) (30'), de
Francesc Català Roca.
Comentaris a càrrec del
professor i crític d'art
Daniel Giralt-Miracle

dia 19, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports

•rnerna
període de la
neralitat

rovisional

rojecció: L'orgia
978), de Francesc
llmunt (120').

ol-Ioqui amb el rea-
zador Francesc
llmunt.

O,a les 11 de la
a la Halle dels
rts

Període 1980: a
l'espera d'una política
cinematogràfica

Projeccions: Barcelona.
Miród'AlbertAbril(l1')
("Noticiari de Barcelo-
na", LC.C.); La Plaça
del Diamant (1981-
1982), de Francesc
Betriu (110').
Col- loqui amb el realit-
zador Albert Abril.

dia 21, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports
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•crrrerna
La Catalunya
cinematogràfica i el
buit de producció a
la resta dels Països
Catalans

1

t
(

d:
Sessió en homenatge al
director valencià
Carles Mira, desa-
paregut enguany.

n:
E:

12 128

Projeccions:Viure sense
viure (curt) (1976) i
Daniya. El jardí de
l'harem (1987), de
Carles Mira.
Col-loqui.

dia 22, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports

•rrterna
Període 1983-93:Una
dècada d'ascens quan-
titatiu i de decadència
creativa dela producció.
Projecció: Havanera
(1992-93), d'Antoni
Verdaguer .
Col-loqui final amb el
realitzador Antoni Ver-
daguer i els professors
Miquel Porter i Moix i
Josep M. López i Llaví.

En el marc de les
primeres jornades so-
re l'estat de la re-

cuperació i conservació
inematogràfica als

• aïsos de l'antiga Coro-
na d'Aragó,presentació
.elfilmCastigo deDios,
~IIipòlit Negre, rodat
a València el 1925 i
recuperat i restaurat
ara per la Filmoteca de

Generalitat Valen-
ciana.
Acompanyament al pia-

oi comentaris a càrrec
':;eJosep Ginés, conser-
ador de l'esmentada
ilmoteca.

dia 24, a les 11 de la
nit a la Halle dels
Esports
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23, a les 11 de la
a la Halle dels
orts





•errnrorrs

= - sensors augmenten
: possibilitats d'auto-

ització dels proces-
: " a mesura que la

rea i la indústria els
- possibles, s'apli-
on cada vegada més
a producció quími-
ntrol del medi am-

-. . aigües, biotecno-
.medicina, i en tots

_ ls aspectes en els
-s és possible i
ess ar i detectar

_ ituds per mitjà de
'pis físics que ens
etin la transfor-
o i la mesura.
cialistes en ma-
s, òptica, electro-
ica, microelec-

ca,biologia, immu-
'a, medicina, etc.,
sar ari els seus

treballs en relació a
l'obtenció de sensors, un
camp de la recerca ex-
perimental amb conse-
qüències tecnològiques
i econòmiques impor-
tants.

dies 20 i 21, de 9 a 12
del migdia i de 3 a 5
de la tarda
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e •nIO
I TROBADA
D'ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS
DELS PAÏsos
CATALANS:
Organitza: Blocd'Estu-
diants Independen-
tistes

El marc universitari
català del futur

dia 22, tot el dia
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s
APORTACIÓ DELS
CRISTIANS AL
PROJECTE
NACIONAL:
Modernitat i insti-
tucions amb la col- la-
boració de la Fundació
Jaume Bofill
Coordinador: Salvador
Bardolet

- El fenomen de l'as-
sociacionisme informal
en la nostra societat:
Carles Armengol,
dia 23, de 9 a 12 del
migdía
- L'església en la crisi
de les Institucions: Se-
bastià Taltavull,
dia 24, de 9 a 12 del
migdia
- Institucions d'una
església urbana: Genís
Samper,
dia 25, de 9 a 12 del
migdia
- Un transvassament
de funcions: de les
institucions als media:
Agustí Pons,

ia 6 de 9 a 12 de
migdia

u •ons
SOCIOLOGIA DE
LA LLENGUA:
_ onolingüisme
oficial i
plurilingüisme
. strumental
Organitza: Seminari de
Sociolingüística deBar-
celona
Sobre l'oficialitat de la

engua. Funció de
_oficialitat en l'ús so-
ial. Crítica de la si-
uació actual. Debat en-
ro de l'oficialitat úni-

a territorial. Necessi-
t i procés en aquest

: ntit. Sobre l'ensenya-
ent plurilingüe. Mo-
ls actuals d'ensenya-
ent de llengües. Mo-

que es proposa a
ea de llengua catal a-
en elmoment actual.
jecte Educatiu Ca-

itzador de Centre.
bat general i conclu-
ns

arles Castellanos,
pa Huguet,
atJoan

Blanca Serra
3 24I2~

a 12 del migdia

IX DIADES
D'AGRICULTURA A
PRADA:
Les plantacions fo-
restals en terrenys
agrícoles.
Organitza: Institució
Catalana d'Estudis
Agraris (ICEA)
Obertura a càrrec de
Francesc X. Mari-
mon, conseller d'Agri-
cultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat
de Catalunya

Aquests tipus de
plantacions forestals
permetrien de reduir el
dèficit en fusta de la CE
i, al mateix temps,
col-laborar en el man-
teniment de l'economia
dels espais rurals. A
Catalunya s'està a punt
de publicar la normati-
va sobre l'establiment
d'ajuts en matèria de
forestació, reforestació
i accions de desen-
volupament i aprofi-
tamentsforestals, però
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•r-euruons
la plantació forestal de
terrenys agrícoles
planteja interrogants
com: cal plantar? què?
on? com? quines poden
ser les conseqüències
d'aquesta decisió?
En aquestes Jornades
intentarem buscar les
possibles respostes a
aquestes qüestions i, si
més no, sensibilitzarem
i informarem els agri-
cultors, silvicultors i
tècnics sobre aquesta
matèria.

dia 21, tot el dia

136

VIII JORNADES
SOBRE
COOPERATIVISME
APRADA:
El cooperativisme
avui
Organitza: Fundació
Roca i Galès

- Visió del cooperati-
visme des dels seus
inicis, a càrrec deFran-
cesc Ferrer i Gironès
- Cooperativisme i efi-
càcia, a càrrec de Fran-
cesc Llobell
- Taula rodona sobre
cooperativisme de tre-
ball associat, amb
Xavier López
- La democràcia com a
participació, a càrrec de
Santos Hernandez
- Debat sobre el
cooperativisme avui,
amb Joan Josep
Gonzalez
- Taula rodona sobre
les cooperatives de
benestar social,a càrrec
de Lluís M. Rodà,
Benet Vigo i Delfí
Massot

•eUnIOnS
- Cooperativismeagra-
ri. La comercialització,
a càrrec de Ricard
Estrada, Pep Riera i
Joan Josep Vergés
- Cloenda de les jorna-
es a càrrec del conse-
er d'Agricultura, Ra-
aderia i Pesca, Fran-

cXavier Marimon

INTERCANVIS
PEDAGÒGICS
DELS PAÏsos
CATALANS
Seminaris de
formació mútua
Organitza: Servei d'En-
senyament del Català
(SEDEC)
Coordinació: Dolors
Solà i Maria Areny

19, 20 i 21 de 9
del migdia i de

- de la tarda

1. Aprendre adir,
aprendre a escriure
Agnès Corberó
dies 23, 24, 25 i 26, de
9 a 2/4 d'lI del matí
2. Comprendre per a
aprendre
Anna Galceran
dies 23, 24, 25 i 26, de
9 a 2/4 d'lI del matí
3. El tractament dels
alumnes incorporats
tardanament al Siste-
ma Educatiu
Lluïsa Rancé
dies 23 24, 25 i 26,
d 11 a 12 del migdia
4. Àrea de treball,
estudi i intercanvis
educatius
dies 23 i 24, de 2/4 de
4 a 6 de la tarda
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•r-etrrrrorrs
CURS INTENSIU
DE CATALÀ:
Programa
d'Immersió
Lingüística per a
mestres de l'Alguer
i de la Catalunya
del Nord

A cura de la Sots-
direcció General de
Formació del Profes-
sorat.
Coordinació: Servei
d'Ensenyament del
Català. Direcció Gene-
ral d'Ordenació Educa-
tiva del Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat de Cata-
lunya.

Teresa Casals
i Teresa Giné
ca al, de 8 J
matí a 8 del vespre

138 --

VI DIADA
ANDORRANA:
Alternatives
econòmiques per a
Andorra
Organitza: Societat
Andorrana de Ciències

- Pla estratègic (contin-
gut i propostes)
- Sector primari (tabac,
ramaderia, nova agri-
cultura)
- Sector secundari
(transformació de
productes agrícoles,
construcció)
- Sector terciari (ban-
ca, immobiliària, co-
merç, hosteleria, esquí,
professions liberals)
- Sector quaternari
(comunicacions, noves
alternatives)
- Insti tut Nacional
Andorrà de Finances
(funcions)
- Formació (profes-
sional hoteler i admi-
nistratiu, informàtica,
infermeria, empresa)

•UnIOnS
- Investigació (Institut
d'Estudis Andorrans,
- ventors)
- Marc legal (noves
s cietats després de la

nstitució)
- Marc històric (reali-
:ats, característiques,
_ gularitats)

FÒRUMS
CATALUNYA
NORD:
1. Una producció
agrícola local: la
vedella Rosa del
Canigó
Organitzat per l'As-
sociació d'Amics de
l'UCE a la Catalunya
del Nord

1. de 2/4 de 10 a
el mlgdia, i de
4 de 6 de la

Aquesta diada orga-
nitzada amb els ra-
maders del Conflent, ha
de permetre fer co-
nèixer el nou producte
que constitueix la Vede-
lla Rosa del Canigó.
Serà, doncs, un encon-
tre entre productors,
consumidors i profes-
sionals del sector de la
carn.

dia 18
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•r-euruoris
2. L'agroturisme
transfronterer

Aquesta diada perme-
trà agrupar i confron-
tar entre ells un gran
nombre d'actors de
l'agroturisme (activi-
tats turístiques organit-
zades pels agricultors)
i fer conèixer al públic
de la UCE una primera
proposta de circuit
turístic cultural trans-
fronterer.

dia 24
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6 d'agost, dilluns

del vespre
úsica: L'Agram (119).
de la nit

~ nema: Instant; La conversa; Pompeu Fabra. La
ngua d'un poble; Matemasis; L'últim peoner; La
(Te;D'un temps, d'un país (125).

d'agost, dimarts

el matí
~nions científiques i professionals: Programa

mersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
a Catalunya del Nord (138).
el matí
"SOsde formació cultural: Introducció a l'economia
s Països Catalans (11), Iniciació a la llengua

ana (14), La Catalunya del Nord després de
rrada a l'Europa sense fronteres (18), Història

Franja de Ponent (21).
naris d'extensió universitària: La genètica en

ecuperació de la història (27), Les ideologies
e la col-Iectivitat (46), Toponímia i antroponí-
53), Introducció a la numismàtica catalana

~Les crisis enforteixen la democràcia? (63).
el matí

de formació cultural: Coneixement de la
unya del Nord: conferències amb debat (18).

"inaris d'extensió universitària: La lluita contra
Jagues a les portes del segle XXI (28), Una
ria en comú (46), La traducció literària (57),
Clinton: estafa o revolució? (62), Els naciona-
~i la crisi d'estat (67), El dret mercantil i el dret
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lingüístic dels consumidors (69).
Tallers: Coneixement del Conflent a través dels
minerals i de la seva geologia (92).
2/4 d'11 del matí
Cursos de formació cultural: 30 anys del rock en
català (12), Introducció ala llengua i la vida dels
japonesos (22).
11 del matí
Seminaris d'extensió universitària: L'origen de la
sexualitat humana (40), Les opcions d'institu-
cionalització política (49), Llengua i espai natural:
un procés històrico-polític (52), La traducció literà-
ria (57), La crisi de l'estat i el desencís europeu (66).
12 del matí
Commemoracions: Inauguració de la XXV edició
(107).
3 de la tarda
Tallers: Animació als pobles i cançons populars (75),
Muntanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
Esports (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes
catalanes (80), Confecció escolar d'una pel-lícula de
dibuixos animats (81), Ceràmica (82), Teatre (82),
Taller de Cant Coral Toni Santandreu (83), Dibuix
i escultura (84), Disseny professional per ordinador:
autoedició (85),Vídeo (86),Ràdio (87), El llenguatge
del cos (88), Literatura per la pau (89), Cuina i
alimentació (90), Socorrisme (90), Educació am-
biental (91), Recuperació i normalització del
patrimoni musical històric (92).
5 de la tarda
Debats: Gestió del territori: medi ambient i crisi de
l'agricultura (108).
9 del vespre
Música: Intocablues band (119).
11 de la nit
Cinema: Xirinachs, Sant Cugat, Muntanya, Aidez
l'Espagne, Ice Cream, Poetes catalans (125).
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18 d'agost, dimecres

8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138)
9 del matí
Cursos de formació cultural: Introducció a l'economia
els Països Catalans (11), Iniciació a la llengua
atalana (14), La Catalunya del Nord després de
entrada a l'Europa sense fronteres (18), Història
'e la Franja de Ponent (21).
Seminaris d'extensió universitària: Les fronteres
ifuses de la química analítica (29), Una comunitat
güística (48), Toponímia i antroponímia (53),
troducció a la numismàtica catalana (62).
eunions científiques i professionals: Fòrum de la
atalunya del Nord: Una producció agrícola local: la
delIa Rosa del Canigó (139).
del matí
rsos de formació cultural: Coneixement de la
talunya del Nord: conferències amb debat (18).
minaris d'extensió universitària: Limitacions
todològiques a l'estudi de la cèl-Iulaí Sü), Una

:tòria en comú (46), La traducció literària (57),
I Clinton: estafa o revolució? (62), Els na-
alismes i la crisi d'estat (67).
Iers: Coneixement del Conflent a través dels
erals i de la seva geologia (92).
d'11 del matí
os de formació cultural: 30 anys del rock en

zalà (12), Introducció a la llengua i la vida dels
nesos (22).
inaris d'extensió universitària: Un espai comu-
riu (47), Les energies de Joan Miró (59).



11 del matí
Seminaris d'extensió universitària: L'origen de la
sexualitat humana (40), Les opcions d'institu-
cionalització política (49), Llengua i espai natural:
un procés històrico-polític (52), La traducció literà-
ria (57), La crisi de l'estat iel desencís europeu (66).
12 del matí
Conferències: Presentació del projecte GIGASOL:
cap a la producció d'un Gigawatt electrosolar (112).
3 de la tarda
Tallers: Animació als pobles i cançons populars (75),
Muntanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
Esports (77), Dansa (78), T'ai 'Ixi'xuan (79), Festes
catalanes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de
Cant Coral Toni Santandreu (83), Disseny pro-
fessional per ordinador: autoedició (85), Vídeo (86),
Ràdio (87), El llenguatge del cos (88), Literatur~ per
la pau (89), Cuina i alimentació (90), Socorn~~~
(90), Educació ambiental (91), Racuperació l

normalització del patrimoni musical històric (92).
4 de la tarda
Actes diversos: Homenatge a Pau Casals i Pompeu
Fabra (170).
5 de la tarda
Debats: Divulgació del coneixement científic (108).
9 ·delvespre
Música: Pau Riba (120).
11 de la nit
Cinema: La ciutat cremada (126).

19 d'agost, dijous
8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer:
de la Catalunya del Nord (138).
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9 del matí
Cursos de formació cultural: Introducció a l'economia
dels Països Catalans (11), Iniciació a la llengua
catalana (14), La Catalunya del Nord després de
l'entrada a l'Europa sense fronteres (18), Història
de la Franja de Ponent (21).
Seminaris d'extensió universitària: Cosmologia i
partícules elementals: el més gran és fet del més
petit (30), Una comunitat lingüística (48), Lírica
emenina medieval (54), Introducció a la

numismàtica catalana (62).
Reunions científiques i professionals: VIII Jornades
sobre Cooperativisme a Prada (136), I Trobada

estudiants universitaris dels Països Catalans (134).
Seminaris d'investigació: Reflexions sobre la
erifèria septentrional dels Països Catalans (101).

O del matí
ursos de formació cultural: Coneixement de la
atalunya del Nord: conferències amb debat (18).
'eminaris d'extensió universitària: L'origen d'es-
ructura de l'univers (31), Un àmbit de creació i
teracció cultural (49), Dramatúrgia no textual a

_atalunya (55), Bill Clinton: estafa o revolució?
2), Els nacionalismes i la crisi d'estat (67), El dret
ercantil i els drets lingüístics dels consumidors
9).
allers: Coneixement del Conflent a través dels

-:inerals i de la seva geologia (92).

d'll del matí
rsos de formació cultural: 30 anys del rock en
talà (12), Introducció a la llengua i la vida dels

nesos (22).
minaris d'extensió universitària: Un espai comu-

tiu (47), Els paisatges de Joan Miró (59).



11 del matí
Seminaris d'extensió universitària: Les fronteres
socials de la ciència (32), Nous materials: aliatges
amb memòria (33), Les opcions d'institucionalització
política (49), Llengua i espai natural: un procés
històrico-polític (52), La traducció literària (57), La
crisi de l'estat i el desencís europeu (66).
12 del matí
Commemoracions: La generació del 1893 :Joan Miró,
J.V. Foix, Carles Riba i Carles Salvador (107).
3 de la tarda
Tallers: Animació als pobles i cançons populars (75),
Muntanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
Esports (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes
catalanes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de
Cant Coral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultura
(84), Disseny professional per ordinador: autoedició
(85), Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge del cos
(88), Literatura per la pau (89), Cuina i alimentació
(90), Socorrisme (90), Educació ambienta] (91),
Recuperació i normalització del patrimoni musical
històric (92).
5 de la tarda
Debats: Els drets lingüístics 10 anys després (109).
9 del vespre
Música: Lax'n'Busto (120).
11 de la nit
Cinema: Teles cremades. Miró 73, Miró-Artigas.
Mori el Merma (126).

20 d'agost, divendres
8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer l

de la Catalunya del Nord (138).
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9 del matí
Cursos de formació cultural: Introducció a 1'economia
dels Països Catalans (11), Iniciació a la llengua
catalana (14), La Catalunya del Nord després de
l'entrada a l'Europa sense fronteres (18), Història
de la franja de Ponent (21).
Seminaris d'extensió universitària: La vida en
condicions extremes (41),Una comunitat lingüística
48), Lírica femenina medieval (54), Introducció a la
. umismàtica catalana (62).
Reunions científiques i professionals: XII Jornades

e Recerca Experimental en Física i Química (133),
111 Jornades sobre Cooperativisme a Prada (136).
O del matí
ursos de formació cultural: Coneixement de la
atalunya del Nord: conferències amb debat (18).
minaris d'extensió universitària: Aire i vida (42),

"n àmbit de creació i interacció cultural (49), Curs
literatura: noves perspectives en l'estudi de la
ratura catalana moderna (51), Dramatúrgia no

xtual a Catalunya (55), Bill Clinton: estafa o
-olució? (62), Els nacionalismes i la crisi d'estat

lers: Coneixement del Conflent a través dels
erals i de la seva geologia (92).
d'l1 del matí
os de formació cultural: 30 anys del rock en
à (12), Introducció a la llengua i la vida dels

nesos (22).
inaris d'extensió universitària: La lànguida

-indicacic de Joan Miró en els ambients artístics
ans: entre el rebuig institucional i l'aclamació

avanguarda (60).
del matí
inaris d'extensió universitària: Nous materials:
tges amb memòria (33), La nova medicina
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predictiva (42), Curs de llengua: Aspectes d'història
de la llengua catalana (51), Llengua i espai natural:
un procés històrico-polític (52), La traducció literària
(57), La crisi de l'estat i el desencís europeu (66).
12 del matí
Homenatges: Homenatge a Josep M. Llompart i a
Vicent Andrés Estellés in memoriam (115).
3 de la tarda
Excursions: A Serrabona, Sant Miquel de Cuixà,
Sant Martí del Canigó, Taltaüll.
9 del vespre
Música: Barcelona 216 i Crescendo (121).
U de la nit
Cinema: L'Orgia (127).

21 d'agost, dissabte
8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138).
9 del matí
Cursos de formació cultural: Introducció a l'economia
dels Països Catalans (11), Iniciació a la llengua
catalana (14), La Catalunya del Nord després de
l'entrada a l'Europa sense fronteres (18), Iniciació a
les ciències de la salut (20).
Seminaris d'extensió universitària: Economia
dependent i economia independent (50), Als 10anys
de la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya
(68).
Reunions científiques i professionals: XII Jornades
de Recerca Experimental en Física i Química (133),
VIII Jornades sobre Cooperativisme a Prada (136).
IX Diades d'Agricultura a Prada (135), VI Diada
Andorrana (138).

152

10 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement de la
Catalunya del Nord: conferències amb debat (18).
Seminaris d'extensió universitària: Curs de litera-
tura: noves perspectives en l'estudi de la literatura
catalana moderna (51).
Actes diversos: Memorial Lluís Companys (170).
2/4 d'U del matí
Cursos de formació cultural: 30 anys del rock en
atalà (12).

Seminaris d'extensió universitària: La pintura de
Joan Miró (60).
11 del matí
Seminaris d'extensió universitària: Curs de llengua:
aspectes d'història de la llengua catalana (51).
12 del matí
Conferències: L'esport i el moviment nacional (112).
3 de la tarda
'allers:Animació als pobles i cançons populars (75),

- untanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
sports (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes

atalanes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de
ant Coral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultura

), Disseny professional per ordinador: autoedició
5), Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge del cos

- ), Literatura per la pau (89), Cuina i alimentació
),Socorrisme (90),Educació ambiental (91),Màgia

O), Astronomia (91).
- tarda

bat: Països Catalans: un debat incomòde? (109).
del vespre
úsica: Raimon (122).
1dela nit
inema: Barcelona. Miró. La Plaça del Diamant

7).

153



22 d'agost, diumenge

8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138).
9 del matí .
Cursos de formació cultural: Coneixement dels Països
Catalans (12), Iniciació a la llengua catalana (14),
La Catalunya del Nord després de l'entrada a
l'Europa sense fronteres (18), Iniciació a les ciències
de la salut (20).
Seminaris d'extensió universitària: Les fronteres
dels mòduls matemàtics (33), La novel-la policíaca
(56), L'art rupestre als Països Catalans (61), La crisi
de representació i de participació (64), Als 10 anys
de la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya
(68).
Seminaris d'investigació: Noves tendències a la
teoria de la traducció (102).
10 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement de la
Catalunya del Nord: conferències amb debat (18).
Seminaris d'extensió universitària: Les fronteres de
l'ecologia comparada de les plantes (34), Els riscs
tecnològics, les matèries perilloses, mite i realitat
(35), Curs de literatura: noves perspectives en l'estudi
de la literatura catalana moderna (51), Literatura
antiga del Pròxim Orient (58), La crisi de l'equilibri
mundial: De l'hegemonisme al nacionalisme (64),
L'Europa de les llengües (69).
Seminaris d'investigació: Europa en l'alba del
Mil-lenari (100).
2/4 d'lI del matí
Cursos de formació cultural: Festa al carrer i cultu-
ra popular als Països Catalans (13). Iniciació a la
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literatura catalana (17), Introducció a la llengua i la
vida dels japonesos (22).
11 del matí
eminaris d'extensió universitària: Les darreres

erapèutiquas anticanceroses (35), Curs de llengua:
aspectes d'història de la llengua catalana (51), Art,

tura i cinema a la Rússia tsarista (56), Els poders
econòmics davant la crisi política (65), Alacant a

rt d'Emili Rodríguez Bernabeu (70).
2 del migdia
onferència: Reformes del sistema electoral a Euro-

113).
de la tarda
lers: Animació als pobles i cançons populars (75),

cntanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
orts (77), Dansa (78), T'ai 'I'xi'xuan (79), Festes

:.alanes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de
t Coral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultura

- . Disseny professional per ordinador: Autoedició
- . Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge del cos

. Literatura per la pau (89), Cuina i alimentació
Socorrisme (90), Màgia (80), astronomia (91).
da
t: Europa i l'espai nacional (110).
vespre
a: Trio de Barcelona (122).

e la nit
:a: Viure sense viure i Daniya. El jardí de

..•.._-- (128).

agost, dilluns

matí
A::L":.:.:Pl~ científiques i professionals: Programa
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d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138).
9 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement dels Països
Catalans (12), Iniciació a la llengua catalana (14),
La Catalunya del Nord després de l'entrada a
l'Europa sense fronteres (18), Iniciació a les ciències
de la salut (20).
Seminaris d'extensió universitària: Enginyeria
genètica i noves espècies agrícoles (36), Una litera-
tura en curs (47), La novel-la policíaca (56), L'art
rupestre als Països Catalans (61), La crisi de
representació i de participació (64), 10 anys de la
Llei d'ús i ensenyament del Valencià (68).
Seminaris d'investigació: Noves tendències a la
teoria de la traducció (102).
Reunions científiques iprofessionals: Aportació dels
cristians al projecte nacional: modernitat i ins-
titucions (134). Sociologia de la llengua: monolin-
güisme oficial i plurilingüisme instrumental (135)
Intercanvis pedagògics dels Països Catalans (137).
10 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement de la
Catalunya del Nord: conferències amb debat (18).
Seminaris d'extensió universitària: Les fronteres de
l'ecologia comparada de les plantes (34), Els riscs
tecnològics, les matèries perilloses, mite i realitat
(35),Curs de literatura: noves perspectives en l'estudi
de la literatura catalana moderna (51), Literatura
antiga del Pròxim Orient (58), La crisi de l'equilibri
mundial: de l'hegemonisme al nacionalisme (64),
L'Europa de les llengües (69).
Seminaris d'investigació: Europa en l'alba del
Millenari (100). L'anàlisi de la qualitat espermàtica
(100).
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4,d'll del matí
Cursos de formació cultural: Festa al carrer i cultu-
a popular als Països Catalans (13). Iniciació a la
. eratura catalana (17), Introducció a la llengua i la
.da dels japonesos (22).
1del matí
minaris d'extensió universitària: Un àmbit de
ació i interacció cultural (49), Curs de llengua:

- ectes d'història de la llengua catalana (51), Art,
tura i cinema a la Rússia tsarista (56), Els poders
nòmics davant la crisi política (65), Alacant a
• d'Emili Rodríguez Bernabeu (70).
del migdia
erència: AMadrid en defensa de la sobirania de
lunya (113).

e la tarda
ers:Animació als pobles i cançons populars (75),
tanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
rts (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes

-_l_-es (80), Ceràmica (82),Teatre (82), Taller de
Coral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultu-
4), Disseny professional per ordinador:

-.:l:oelii· ció(85), Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge
: (88), Literatura per la pau (89), Cuina i

_me'ntació (90), Socorrisme (90), Màgia (80),
.-;zunomia (91).

el panorama dels mitjans de

espre
._'Xl: Cobla Els Únics (123).

la nit
ca~:a: Castigo de Dios (129).
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24 d'agost, dimarts

8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138).
9 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement dels Països
Catalans (12), Iniciació a la llengua catalana (14),
La Catalunya del Nord després de l'entrada a
l'Europa sense fronteres (18), Iniciació a les ciències
de la salut (20).
Seminaris d'extensió universitària: Dela fotoquímica
a la fotomedicina: la teràpia fotodinàmica del càncer
(37), Una literatura en curs (47), Albert Saisset "Un
Tal" i la llengua a la Catalunya del Nord al final del
s. XIX (55), La novel-la policíaca (56), L'art rupestre
als Països Catalans (61), La crisi de representació i
de participació (64), 10 anys de la Llei d'ús i
ensenyament del Valencià (68).
Seminaris d'investigació: I Jornades sobre l'estat de
la recuperació i conservació cinematogràfica als
Països Catalans i a l'antiga Corona d'Aragó (99).
Reunions científiques i professionals: Aportació dels
cristians al projecte nacional: modernitat i
institucions (134). Sociologia de la llengua:
monolingüisme oficiali plurilingüisme instrumental
(135), Intercanvis pedagògics dels Països Catalans
(137), Fòrums Catalunya Nord: L'agroturisme
transfronterer (140).
10 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement de la
Catalunya del Nord: conferències amb debat (18).
Seminaris d'extensió universitària: Xarxes neuronals
i intel-Iigència artificial (38), Curs de literatura:
noves perspectives en l'estudi de la literatura cata-
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lana moderna (51), Literatura antiga del Pròxim
Orient (58), La crisi de l'equilibri mundial: de
l'hegemonisme al nacionalisme (64), L'Europa de
les llengües (69).
Seminaris d'investigació: Europa en l'alba del
~Iil-Ienari (100), L'anàlisi de la qualitat espermàtica
100).
4 d'lI del matí

Cursos de formació cultural: Festa al carrer i cultu-
ra popular als Països Catalans (13), Iniciació a la
iteratura catalana (17), Introducció a la llengua i la
-ida dels japonesos (22).
1 del matí

Seminaris d'extensió universitària: Neurologia de
consciència (38), Un àmbit de creació i interacció
tural (49), Curs de llengua: aspectes d'història de
lengua catalana (51), Art, cultura i cinema a la
ssia tsarista (56), La generació de l'exili (61), Els
ers econòmics davant la crisi política (65),Alacant
rt d'Emili Rodríguez Bernabeu (70).

_ del migdia
.rferència: Andorra, país sobirà (114).
e la tarda
- ers: Animació als pobles i cançons populars (75),

tanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),
rts (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes

eazaianes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de
• Coral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultura

_ . Disseny professional per ordinador: autoedició
- . Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge del cos
- . Literatura per la pau (89), Cuina i alimentació

Socorrisme (90), Màgia (80), Astronomia (91).
e la tarda

blea general
e vespre

a: Música Nostra (123).



11 de la nit
Cinema: Havanera. (129).

25 d'agost, dimarts

8 del matí
Reunions científiques i professionals: Programa
d'Immersió Lingüística per a mestres de l'Alguer i
de la Catalunya del Nord (138).

9 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement dels Països
Catalans (12), Iniciació a la llengua catalana (14),
La Catalunya del Nord després de l'entrada a
l'Europa sense fronteres (18).
Seminaris d'extensió universitària: Tècniques de
reproducció assistida (39), Una literatura en curs
(47), Albert Saisset "Un Tal" i la llengua a la
Catalunya del Nord al final del s. XIX (55),..La
novel-la policíaca (56), L'art rupestre als. ~~lSOS

Catalans (61), La crisi de representació l de
participació (64). ,
Seminaris d'investigació: I Jornades sobre l estat de
la recuperació i conservació cinematogràfica als
Països Catalans i a l'antiga Corona d'Aragó (99).
Reunions científiques iprofessionals: Aportació dels
cristians al projecte nacional: modernitat i
institucions (134), Sociologia de la llengua: mono-
lingüisme oficial i plurilingüisme instrumental
(135), Intercanvis pedagògics dels Països Catalans
(137).
10 del matí
Cursos de formació cultural: Coneixement de la
Catalunya del Nord: conferències amb debat (18).
Seminaris d'extensió universitària: Simposi sobre
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drogodependències: noves perspectives (44), Curs
de literatura: noves perspectives en l'estudi de la
literatura catalana moderna (51), Literatura antiga
del Pròxim Orient (58), La generació de l'exili:
modernitat i institucions (61), La crisi de l'equilibri
mundial: de l'hegemonisme al nacionalisme (64),
L'Europa de les llengües (69).
Seminaris d'investigació: Europa en l'alba del
Iil-lenari (100).
4 d'lI del matí

Cursos de formació cultural: Festa al carrer i cultu-
ra popular als Països Catalans (13). Iniciació a la
" eratura catalana (17), Introducció a la llengua i la
;da dels japonesos (22).
1 del matí

Seminaris d'extensió universitària: Perspectives per
a població dels Països Catalans a l'any 2000 (50),
rs de llengua: aspectes d'història de la llengua

atalana (51), Art, cultura i cinema a la Rússia
tsarista (56), Crisi de les ideologies? (66),Alacant a

rt d'Emili Rodríguez Bernabeu (70).
del migdia
nferència: Municipis i identitat catalana a la
talunya del Nord (114).

de la tarda
ers: Animació als pobles i cançons populars (75),
tanyisme (75), Alpinisme (76), Sardanes (77),

- rts (77), Dansa (78), T'ai Txi'xuan (79), Festes
anes (80), Ceràmica (82), Teatre (82), Taller de

tCoral Toni Santandreu (83), Dibuix i escultura
·Disseny professional per ordinador: autoedició

- . Vídeo (86), Ràdio (87), El llenguatge del cos
·Literatura per la pau (89), Cuina i alimentació
·Socorrisme (90), Màgia (80), Astronomia (91).
e la tarda

t: Cap als 50 anys de rucE (111).
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9 del vespre
Música: La Vena Dixieland (124).

26 d'agost, dijous

9 del matí
Reunions científiques iprofessionals: Aportació dels
cristians al projecte nacional: modernitat i
institucions (134), Intercanvis pedagògics dels Països
Catalans. Seminaris de formació mútua (137).
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suport
insti tucíonal

AccióCultural del País
Valencià
Associació d'Amics de
l'U.C.E. a la Catalunya
del Nord
Centre de Documenta-
ció i d'Animació de la
Cultura Catalana
Federació d'Entitats
per a la Defensa de la
Llengua i la Cultura Ca-
talanes a la Catalunya
del Nord
Institut d'Estudis Ca-
talans
~Iuseu de la Casa Pairal
Obra Cultural Balear
Òmnium Cultural
ocietat Andorrana de

Ciències

Generalitat de Cata-
ya: Departament de
Presidència, Depar-
ent de Cultura, De-

ment d'Ensenya-
en t, Departament
conomia i Finances,
missionat per a Uni-
sitats i Recerca,

missionat per a
_ ruacions Exteriors.

Consell General e-
Pirineus Orientals
Consell Regional del
Llenguadoc-Rosselló
Govern Balear: Conse-
lleria de Cultura, Edu-
cació i Esport
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació deTarragona
Consell Municipal de
Prada

D.G. de Política Lin-
güística de la Genera-
litat de Catalunya
Fundació Roca i Galès
Institució Catalana
d'Estudis Agraris
Institut del Teatre
Servei d'Ensenyament
del Català (SEDEC),
Generalitat de Cata-
lunya
Societat Catalana de
Biologia (IEC)
Societat Catalana de
Física (IEC)
Societat Catalana de
Química (IEC)
Estudis Universitaris
de Vic
Universitat Autònoma
de Barcelona
Universitat de Barce-
lona
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Universitat de Girona
Universitat de les Illes
Balears
Universitat de Lleida
Universitat de Per-
pinyà
Universitat Politècnica
de Catalunya
Universitat Ramon
Llull
Universitat Rovira i
Virgili
Universitat deValència

Apple Computer
Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió: Cata-
lunya Ràdio i TV3

Consells Comarcals:
Alt Empordà
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Les Garrigues
La Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
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Noguera
Pla de l'Estany
Priorat
Ripollès
La Segarra
Segrià
La Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vallès Occidental

Ajuntament de Solsona



notes importants
Dates i horaris
Dies: del 16 al 26 d'agost
Horaris: Cursos de formació cultural i seminaris
d'extensió universitària: de 9 del matí a 12 del
migdia
Conferències: de 12 a 1 del migdia
Tallers: de 3 a 5 de la tarda
Debats: de 5 a 2/4 de 7 de la tarda
Espectacles: a partir de les 9 del vespre
Cinema: a les 11 de la nit
Jornades i seminaris d'investigació tindran horaris
especials que seran anunciats oportunament.

Servei de menjador
Els horaris del menjador seran:
Esmorzar, de 8 a 9 del matí
Dinar, de 12 a 2/4 de 2 del migdia
~ par, de 7 a 2/4 de 9 del vespre

Preus
Iatrícula i estada: 41.000,· ptes.

est preu comprèn del sopar del dia 16a l'esmorzar
dia 26 d'agost.

preu del viatge en autocar és a part (3.800,· ptes.
er anar i tornar des de Barcelona i Lleida). Dins el
reu és compresa una assegurança de viatge i

.dents. A efectes duaners, és imprescindible de
arar una fotocòpia del carnet d'identitat a l'hora

ormalitzar la matrícula.

ei d'autocars
-eid'autocars des de València, des de Barcelona
s de Lleida (vegeu preus)
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Estatge
L'estatge és al Liceu Renouvier de Prada (Carretera
de Catllar).
El nombre d'assistents és limitat en funció de la
capacitat del Liceu.
És recomanable d'arribar al Liceu durant la tarda
del dia 16 d'agost.
No es pot garantir l'estatge si la matrícula és feta a
darrera hora.

Servei mèdic
Hi ha servei mèdic de 9 del matí a 1 del migdia i de
3 a 7 de la tarda.

Esplai i guarderia
Servei d'esplai i guarderia de 9 del matí a 1 del
migdia i de 3 a 7 de la tarda.

Diari "Prada"
Es publicarà un diari amb tota la informació interna
necessària. Amb el suport d'Apple Computer.

Assemblea d'alumnes
Se celebrarà el dia 24 a les 5 de la tarda.

Homenatge a Pau Casals i Pompeu Fabra
El dia 18, a les quatre de la tarda, se celebraran
sengles homenatges a Pau Casals i Pompeu Fabra,
al cementiri de Prada.

Presentació del Memorial Lluís Companys
Dia 21 d'agost a les 10 del matí. S'informarà de
l'aula en el diari "Prada"
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informació
i matrícula
Universitat Catalana
d'Estiu.
Gran Via de les Corts
Catalanes, 600 (3r. 2a.)
8007 - Barcelona

Telèfon: 317.24.11
ax: 317.25.10

De dilluns a divendres
e 10 a 2 del matí i de 4

_ 8 de la tarda
Iatrícula:

-A Barcelona, del 15 de
y al 30 de juliol

- A Prada, del 16 al 26
~agost

Obra Cu..u.1LIC.:u

Balear,
Carrer de la Impremta,
1. 07001 Palma de Ma-
llorca.
Tel (971) 72 32 99, i a
les seves delegacions
territorials

tres llocs
ormació
ium Cultural.

........er de Montcada, 20
au Dalmases).
3 Barcelona.
93) 319 80 50 i a les

_- delegacions ter-
rials.

Acció Cultural del
País Valencià.
Carrer de Moratín, 15.
46002 València.
Tel. (96) 351 17 27, i a
les seves delegacions
territorials.

Associació d'Amics
de l'UCE a la
Catalunya del Nord.
Apartat de Correus 529.
66005 Perpinyà.
Tel. (07/33)69 34 11 70.

Societat Andorrana
de Ciències
Carrer de la Borda, s/n.
Edifici Rosella, despatx
23. Andorra la Vella.
Tel(9738) 29729/21481.

Consells Comarcals:
Alt Empordà, Alt Pene-
dès, Anoia, Bages, Baix
Ebre, Baix Empordà,
Baix Llobregat, Baix
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Diari "Prada":Albert
Calls i Francesc Cas-
tanyé
Guarderia-Esplai:
Núria Bastons, Maria
Lacorte, Edit Lloret,
Maite Pladevall
Secretariat:JoeIAle-
~et Mònica Batlle,D ,

Dolors Bruguera, Este-
'e Cardús, Helena Do-
andeu, Cecília Fàbre-

gues, Ferran Ferrer,
Albert Garcia, Teresa
Garreta, Gislaine

raner, Maria Hurta-
o, Ma. Cristina Llou-
'es, Anna Maluquer,
_oelaPairó, Marta Prie-
- . Marta Puig, Ramon

eralt, Gineta Vise
ervei de premsa:
sep Maria Montaner
sponsable) i Marta

érez

equip
d'organi tzació

Penedès, Berguedà,
Cerdanya, Conca de
Barberà, Les Gar-
rigues, La Garrotxa,
Gironès, Maresme,
Montsià, Noguera, Pla
de l'Estany, Priorat,
Ripollès, La Segarra,
Segrià, La Selva, Sol-
sonès, Tarragonès,
Terra Alta, Urgell, Va-
llès Occidental.
Aquests consellscomar-
cals ofereixen beques
als alumnes de la seva
comarca.

172

notes
universitat per a
joves
Per a joves de 15 a 17
anys
(Tindrà lloc durant els
mateixos dies 16-26
d'agost, al Liceu
Renouvier de Prada, i
serà coordinada per
AccióCultural del País
Valencià)
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