
Manuel GINEA,
Jaume BARCELÓ: Introduceió a la Informatlca : estructura d'ordenaqprs : Org8nlgra-/'

mes, lIenguatges stmbolícs.

18. FOLKLORE.

Funcionará amb Xese BOIX, Ramon GUAL, Jordi PUJOL i el grup del SACo Els par-
ticipants es repartiran en tallers, I'un deis quals tara cada matí una horad'iniciació
al folklore a la mainada de la U.C.E.; els altres tallers aniran a ter investiqacló
pels pobles de la rodalia. Les tardes serán dedicades a l'analls! deis resultats.
Els vespres la secció fará una anlmació pels pobles.

-Ó, ..L.JL'-4J.L.L. L ~.L UL. ~.L L ~.L¡L.11. v c s.

D/EfrIU 1976

TERCERA TONGADA: DEL 20 Al 30 D'ÁGOST, A PitADA

...

És organitzada pel Grup Rossellonés d'Estudis Catalans i presidida per Gerard
VASSAlLS.

Per necessltats materlals i de confort, sera limitada e cínc-eents estudiants. Aquestes
xifres són més favorables al dialeg i a la convivencia. Ens acollíra el Uceu Renouvier.
L~ pe~si~. cOI:npleta (menjar ¡ dormir) será de .32 FF ltrenta-dos) per dia, 1 els drets
d mscnpcro son de 90 FF (noranta) i cobreixen les despeses generals, d'excurstons I
d'espectacles. lOs necessari de ter arribar al senyor Josep Pons, carrer deis ocells,
66350 Tolu9P;S, la suma de 458 FF (90 FF + 32 FF X 11,5). També es pot enviar aquesta
suma per glr postal aIG.R.E.C., C.C.P. 130943 Mantpeller. la matricula es tanca-á de
seguida que la xifra de cínc-centes persones que hagin pagat sera assclida.

Tothom pot lnscnure's. sense conslderacló d'edat, de sexe o d'estudis fets. Hom pot
adrecar-se a :

- G.R.E.C., B.P. 1000-8, 66010 Perpinyá (teléfon 34.69.33 1, per les qüestlons flnance-
res, 36.95.47) .

- U.C.E, carrer Córsega, 315, principal, Barcelona (tardes de 6 a 9, telefon 227.31.92).

- Omnium Cultural, carrer nou n° 2, Vic (telefon 889.15.95. de 5 a 9 del vespre).
- Secretariat per a I'Ensenyament de l'ldioma, Valencia {322.58.19J, Cestelló, Alacarrt

i Gandia. .
- Obra Cultural Balear,Ciutat de Mallorca, telefon 22.32.99.

. ~a Universitll:t Catalana d'Estlu treballara per secclons especlalitzades, pero moltes
. actívttats (conferencies, taules rodones, col.loquís, debats, excursions, espectacíes, etc.l
son comunes. Per tal que hom pugul fer les prevlslons neceasaríes, els particlpants
escolliran, en tnscrture's. una seccló, pero conserven la possibllitat de participar en als
treballs de qualsevol de les altres. Els cursos especlalitzats tindran lloc de les nou a
la una. Les tardes podrán ésser dedicades a les practiques, als col.loquís, í a les confe-
rencies. Els espectacles es faran al vespre. .

Cal arribar, mentre sigui possible, el día 19 a la tarda al liceu Renouvier.

9. TEATRE.
La seccíó es munta amb la col.laboracíó del Centre Comarcal del Valles de I'lnatitut

del Teatre, l'Escola d'Estudís Artístics de l'Hospltalet, I'Eseola ' de Teatre de
l'Orfeó de Sants i l'lnstltut del Teatre de Barcelona. HI tntervenen :

lago PERICOT: Relacions actor-espal. :"
Sergi MATEU: Expressió corporal (practica). -,
Pau MONTERDE: Dramaturgia.
Joan CASTELLS: Met0401óg1a de la direcció esceníca pels.,dlrectors cstalans.

~.;..•. ..;...

'o. CINEMA.
Pere FAGES: Cinema i ideologia.
Pere-Lluis CANO: El cinema del tercer món,
Miquel PORTER: El cinema a Catalunya (1930-40).

A rnés arnés hi haurá dos clcles d'una hora diaria cada un :
íl El FET RElIGIOS..,

Aureli ARGEMI: Contribució deis cristians a la formacióde . les ·fprces50cioc

politico-culturals catalanes. .. . ..
Josep CAMPS i Josep Maria TOTOSAUS: Naixement i des0nYohJpayt¡~t·· de la

contestació deis cristians al statu quo ¡ balaOif de la influencia de. la .contes-
tació en la catalanització de l'Esqlésla. ,¡,:.'

l) MÚSICA. "., ..

Pepa ROSSELLÓ: El so, el sistema tonal, la música dOdecafilolca Lel·s~~iatlsnÍe'
vienés; Stravinsky i la revaloritzacló del ritme; I'atonalism,illl reeerca .d&
nous camins; la música i l'electrontca : música aíeatóría i muslcacenéreta';
problemática actual. .

Les tardes hi haura tres conferencies generais d'informatica: .. •
el 23: Privacitat i seguretat de la lnformátlca, o infQrmatlca i llíbertats individuaJs,

per Pere Enrlc ·GOMEZ·GRAU ; .<,

el 25: Planificació de la lnforrnatlca a nivel! nacíonal, par Josep GARRIGA;
el 26: Tttulació i forrnacíó deis Informatics, per Ramon ~IGJP.NE.FI.·

,
¡,",

•.. PROGRAMA

Les • Primeres jornades del C.l.f.M.E.N, a Culxá » {del '22 al 29 d'agostlfun-
cionaran en col.laboració amb la Unlversltat Catalana d'Estiu. A les ccnferen-
cies de Cuixá, a les tardes, intervlndran Aural! ARGEMf.· JordIBRUOUERA.
Robert LAFONT, Sergío SALVI i Udia SANTOS i ARNAU. . "

Han estat fixats ja:
21 : • La dansa del vetllatorí » (teatrel, pel Grup 49; de Valencia.
22: Nova cancó : Al Tall, de Valencia.
23: Nova cancó : El .Grup Guillam da Oabestany, del Rosselló.
24 : Nava cancó : Teresa Rebull I Rafel Subiracrn..
25: Nava cancó : L'Agram, del Rosaelló. .
27: Nova cancó : Mlquel Lluís I ala 4 Z.
28: Taatre rossellonee. ...
29: Festa major a Prs;.\,', I:I~ El Sac 1 Xesc Bolx, j la ceobl •• Ela 0@1I -.

. '." l-·.-"

Les seccions de la tercera tongada seran (amb poasíbles modificacions, sobretot
addicions) :

1. LLENGUA ELEMENTAL, Els alumnes es repartíran, segons els seus coneixements en
diversos cursets: iniciació, grau elemental, grau mitja., Hi intervindran : '
Marta Teresa BERGI:S.
Lluís CABRUJA.
Narcís GAROlERA.
Roser LATORRE.
Merce ROCA.

ESPECTACLES

______ .•. ~_; - _...:. ' .' :,," ;-,t.:" :-:;:~.:':~ ..~,;:·5,:;:'):/·:·
BdltionI du Ca.till~t . 66OCl) Perpigwm - Tet.t")~1i/,::,':\,' l" .

. '. .:;\~,~:r;:;¡\\0;ji;;t.

2. UNGOemcA I SOCIOUNGOUlTICA.
lIuís ARACll: Intr(!ducci~ a:~f.: 90ci~lingü¡stlca (5 IllQons).
Maria-Ter~ CA8R~ :Sem.ntlca I lIenguatge polftlc '(7 l\J~ns).

. JuanJo PUJADES:. EtnollngfJlatlca (5 IIIcons),
SebuM SERRANO: lln90lstlca I poMIC8 [10.III"oos),
Francesc VAUVERDO: Soclollng(ll.tlca aplicada (5 lIIooos),
.Eduard ~ET :l~lca .r.JlntolatfclJ5 IIt9Ons}, ... r : • ••

"-'-' •.,,,',,1"""',">'<"'" I,} ~:.~.,:,.....~:~,.:"¡;;, .. '.' ~:;~:~~;:~~>;,;~~'~;)'~¡"./~:Ó; <:~;~;'\~~~~~'~~:~~;:,7~~.: :,: '1~\,;", ': "j',: ~:~ ~~. .,f.'_' •.•..



8. SOCiOPEDAGOGIA.

Josep-Maria MASJUAN.
Marta MATA.
Biel DALMAU.

estudiaran els problemes de l'ensenyament general baste al Principat i els resul-
tats de l'Escola d'Estiu de Barcelona del 1976; I'actitud deis mestres del Prin-
cipat enfront de la catalanització de l'escola : les condicions laborals deis
mestres deis diferents sectors d'ensenyarnent : les condicions d'una nova escola
pública catalana.

Un grup de rossellonesos explicaran la situació al nord de I'Albera.

9. CftNCIA POUTlCA.
Andreu-Maria COROMINAS: Les associacions de veins com a via de partlcipació

popular a les tasques cíviques. .
A!fons ALFONSO BOZZO i Josep SANAHUJA: Els partits polítlcs.
Josep-Ramon LLOVERA : Metodologia del marxisme i les clencíes social s comparades.
~n~::!"tr.l!! S:J\r~.,tr;! !!\. J '(l:>.. '"llto~,,","""!: .~~~ !'r.et..=-tp"+t:i~ ! eYr:~-,:L~~!'!~~.:, ~.!.f]: -_I~ •..:-: - _.~ __ ._

10. El HT NACIONAL;
VI e SOLER: Economia als Paises Catalana.
':tJfdi 'GIL: Oue stio nactonal,
tVl,quel MAYOL: Cataluny¡;·Nord
Ratel RiBO: El problema estatut3ri
Hicard P!':REZ·CASADO: Geografla economice.
M:1nllei SANCHIS GUARNER: Historia de la cultura als Paises Catalana.
EVel SERRA: Problemes hrstóncs.
Josep GUlA: Oüestió nacional i classes socials.
Els temes pr incipaís donaran Iloc a col.loquis general s de tota b U.C.E. a les t",Je,

11. COMUNICACIÓ SOCIAL. La informació a Catalunya el 197G.
Salvador ALSIUS : la premsa diaria ¡ periódica.
Anna BALlETBO: La televisió.
Lluís BASSETS: La informació.
Miquel MORAGAS : La cultura de masses a Catalunya. La Iorrnació de comunicadors
Manuel PAP.ÉS i MAICAS: Comunicació i societat. Comunicació socral i-l Catalunye
A!fons OUINTA: La radio.

12. ART. L'art contemporani a Catalunya.

Enric JARDí: L'art al 1900,
Mireia FREIXA: Precedents de l'art contemporani: de la Renaixenca al noucentisme.
Ignasi SOLA-MORALES: Arquitectura contemporania a Catalunya.
Rosa-Maria SUBIRANA: Problema deis museus a Catalunya. L'art conternporeni :

escultura abstracta.
Francesc VICENS: Ecologia de I'objecte. tart contemporani : Miró; el Dau al Seto
Jaumó FABREGAS: l.'art i l'artista dins del canvi dernocratic.
Joaquim O(}LC i Antoni MERCADt: El video.
lago PERICOT): Teoria del color.
Eugeni BONET, Joaquim DOLC, Antoni MERCADt, Antoni MUNTADAS f ar an un col.lo

qui entorn al video (el 21) La secció orqanltza la tarda del 28 daqost UII?

excursió comentada a Cornella de Conflent i a Culxa a ca-ree de Cristina PERU
i F.-Pau VERRIÉ.

13. EXPRESSIÓ PLASTICA I DINAMICA.
Loreto ALlBÉS. del Muscu d'Art de Catalunya.
Andrea GARCIA, del Museu Etnoloqic, i
Maria-Teresa GUASCH, del Museu d'Art Modern

parlaran de la projecció educativa deis museus.
La creativitat a l'expressió plasttca ira a carrec de :
Marta BALADA.
Esther BOIX.
Ricard CREUS.
Lluisa JOVER.
Caries DELCLAUX s'ocupara de l'art ¡ la didáctica del tapís.

14. PSICOLOGIA APLICADA. Dinamica de grup, aproximació al ps.codrarna. expressió cor
peral, anallsis deis fenornens de grupo Amb la particlpacró de l'equip del G.A.I.R.P.S.
Jacint CARRERA, Josep GOUZY. Claudia GREIGE. Mónica MIOUEL, Claudi NOURRIC
Jordi ROOUEFORT. Joan-Lluís ROURE, Ana SULSYNGER, Pere VIDAL.

15. ANTROPOLOGIA SEXUAL.
Anna BALLETBO: lnstitucions, codis i repressi6 de la sexualitat.
Frederic BOIX: Evolució deis condicionants sexual s durant el franquisme.
Núria POMPEIA: Els mites i tabús sexuals.

3. UTERATURA.
Jcan ALEGnET: Les novel.les de Merce Rodorcdél. d'. Alorr' ~. ~,\,r;lil trencat »

(G classes ; conve que els alumnes luteres sats Ilegeixin J. obr _,~): ,i.e~ incnls
omegucs ». de J.V. Foix (4 classes].

Marta-Aurelin CAPMANY: Erotisme i novel.la sentimental. de " L·ür¡c:'(·¡~' ti·' ;\'·lcnar·
gUt'I1S n a " La festa de tots els morts » (10 classes).

Antoni COMAS: Problemática de la Decadencia; el Ren¡lIxel~lem ;¡ Cat.dunya :
Josep Cerner (dla 23 matf I tarda I 24 matíl.

Rosa-Mana GUII\:AliD·COr.REDOR : Entre Llorenc Villalonga i Proust.
Terenci MOIX : Les formes « pop •. i la seva incidencia €11 la lí.eratur.. i en e! cinema

(10 classes).
Joan OLESA: Per una sociologia literaria del País Valencia (6 classes l.
Jaume VIDAL ALCOVER : La poesia i la poetica de Joan Alcover [5 ctrssesl
Taula rodona : Novel.la i cinema: adaptacions i influencies rnútues ~e~ col.Lboració

amb la secció de cinema).

4. ESTUDIS ROSSElLONESOS.

Francesc CATALA.
Antoni CA YROL.
Ramon GUAL.
Miquel MAYOL.
Gerard VASSALLS.
Pere VERDAGUER.

5. HISTORIA CONTEMPORANIA.
J ..M. CORREDOR: Catalunya 1880-1936: de Valentí Almirall a Llu.s Cornpanys.
Joaquim NADAL.
Francesc BORJA de RIOUER.
Ana SELLÉS.
Eva SERRA.

6. CI~NCIES SOCIAlS, Tema general: la crisi intet nacional del movirnent comunista.
Diferents aspectes sera n estudiats :
Joan BORREIL i Alfons CUCÓ: El problema nacional als paises socialistes.
Jordi ESTIVILL: Les ciencles social s i Taylor als paises socialistes.
Salvador GINER : Aspectes deis pensament socialista contemporani.
J.-M. MARTINEZ·ALiER i Joan GARCtS: La qüestió de la transició : Cuba Xile.
Armand SAEZ: Política i practica demogrilfica als paisos socialistas.

7. ECONOMIA POLiTICA.
Josep-Maria CARRERAS: Estructures territorials i xarxa urbana.
Miquel-Anqel ,FABRA: Estructura territorial al País Valencia.
Emili GASCH: La literatura marxista als Paísos .Catalans.
Eugeni GIRAL: Relacions intercomarcals i relacions ínter-reqionals cls Pa.sos

Catalans.
Antoni MONTSERRAT: Aspectes financers deis estatuts dautcnorn!a.
Francesc AOCA: Greater Catalonia, País Valencia-cata la, eix Catalunya-Llevant,

Paises Catalans.

16. FíSICA I OUIMICA,

Al Física:
Antoni LLORET: lntroducció a I'energia solar.
Antoni FERRER: L'experimentació en física moderna.
Vicent MARTINEZ: La interpretació de la naturalesa al lIarg de ia historia.
Bl Ouímica: Ouímica de la contaminació alimentaria (seminari els dies 23, 24 I

25 sota la forma de 6 conferencies). lntervindran:
Salvador ALEGAET, Haribert BARRERA. Joan MIRO, Pere MOLERO, Anna SER·
VENT. Josep-Maria ROOUE. Les conferencies tenen per títol: Contaminaci6
~a~ina I a.~rícola: .. reperc~ssIÓ en I'allmentació. Els metalls a la indústria de
I -.1,,-..,nl"\)I..,ro,-... f\A~ ••.•,,("' "', .••..•.......•.•.......!: , ::- tI ~ •..•.•...•...•.r ••.•..•...•,.'~._!.,;.:-.....!";!:~ •....I~I-


