
UNIVERSITAT CATALANA D~ESTIU 1917
Prada, del 11 al 28 d'agost

Encara que e1 canvi de situaciópeninsular facl menys necessana en certs aspectes la
celebració de la Universitat Catalana d'Estíu de Prada, el parer de la immensa majoria deis
que hi participen activament és. que encara és útil. En particular oorn a trobada general
deis Paisos Catalans que, l'experiencia passada ho mostra, només es realitza bé en aquesta nos-
tra vila del Conflent. En canvi els rossellonesos desitgem de totear que d'altres Universitats
Catalanes d'Estiu siguin celebradas en diversos lIocs del Principat, de Valencia i de les IIles
per tal que s'escampl un concepte de la cultura ben obert que és el que ha prevalgut a Prada
des del comencament Iobert al poble, ja que la cultura és del poble, i obert a la nostra lIengua).
Ens felicitem que Vic continui la seva tongada iniciada I'any passat a les matelxes dates: del
3 al 13 d'aqost. I de I'anunci d'una tongada a Alcoi.

A Prada ens acollira un cop más el liceu Renouvi.er. La pensió completa (menjar i dormir)
sera de 35 F (trenta-cinc) per dia, i els drets d'i nscripció s6n de 100 F (cent) i cobrelxen les des-
peses generals, d'excurstons i d'espectacles. Tothom pot lnscrlure's sénse consideració d'edat,
de sexe o d'estudis fets. Hom s'ha d'adrecar al G.R.E.C., B.P. 1000-8.166010 Perplnya (teléfons
36.95.47 i 34.69.33). al Secretariat per a l'Ensenyament de \'Idioma a Vál.1ncla (teléfon 322.58.19),
8 l'Obra Cultural Balear a les llles Itelefon, Ciutat de Mallorca 22.32.99). ~s necessari de fer
arribar al senyor Josep Pons, carrer deis Oeells, 66350 Toluges, la suma de 500 F (100 F +
35 F X 11,5) per «transferencia bancaria per raons d'ensenyament ". Les persones resldents
a Franca poden fer un glr postal de la mateixa suma al G.R.E.C., C.C.P. 1309-43. Les lns-
cripeions s'han de fer a partir d'ara com más rapldament millor.

A Vic les inscripcions es poden fer aOmnium Cultural, carrer nou n° 2, teleíon 889.15.95.
La Universitat Catalana d'Estlu de Prada treballara per seccions especlalltzades pero mol-

tes activitats (conferencies, taules rodones, col.loquls. debats, excurstons, espectacles, ete.) són
comunes. Per tal que hom pugui fer les previsions neceasaries, els partlclpants escolliran, en
inscriure's, una sécció, pero conserven la possi bilitat de participar en els treballa de qualsevol
de les altres. Els cursos especialltzats tindran lloc de les nou a la una per unes secclons i,
per les altres, de les tres a. les set, de manera que horn podrá ben ompllr les jornades. Les tar-
des, tanmateix, podran ser també dedlcades als col.loquis. conferencies, taules rodones, etc. Els
espectacles es taran al vespre.

La llista de les seecions previstes des d' ara (amb possibles modificacions, sobretot addi-
cions) és :
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L/engua elemental.
Lingüística i sociolingüística.
Introducció a la historia de la literatura
catalana (tardes).
Literatura: cursos monografics.
Filosofia.
El fet religiós.
Estudis rossellonesos i occitans.
Cultures rrunoritáries.
Historia contemporania.
Ciencies socials.
Economia política.
Ciencia política.
El fet nacional.
Comunicació social.

15. Cooperativisme.
16. Art.
17. Sociopedagogia.
·18. Area d'expressló plástica.
19. Area d'expressté musical.
20. Area d'expresstó corporal.
21. Animació cultural:
22. Psicologia aplicada.
23. Antropologia sexual.
24. Física i química.
25. Matematiques i Inforrnatíca.
2'6. Agricultura ..
27. Teatre.
28. Cinema.
29. Folklore.
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