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La Universitat Catalana d'Estiu. iniciada el 1969,
haurá arribat al seu dese estiu amb aquesta
celebració d'enguany.

A fi de consolidar la U.C.E. tot renovant-Ia de cara a
la situació política i cultural d'aquest moment,
aquesta edició de 1978 ofereix als alumnes una
nova concepció de la labor universitaria. Com
veureu en els detalls d'aquest programa, a més a
més deis cursos rnonoqráfics. enquadrats en les
seccions ja tradicionals de cada disciplina
universitaria, hi hem introduit uns grups de treba/I
sobre diversos temes d'irnportáncia cabdal per a la
supervivencia de la nostra cultura i de la nostra
nació, sota la responsabilitat de persones expertes
en la materia respectiva. A les tardes hi haura. com
sempre, conferencies, debats i taules rodones.

La U.C.E. de Prada es caracteritza parque és una
universitat popular oberta a tothom (no cal cap
titulació universitaria per iriscriure-shi ni hi ha
limitacions dedat). que facilita els contactes
interdisciplinaris, que afavoreix la relació entre gent
de les diverses terres de Ilengua catalana i que se
celebra en un Iloc esplendid i de gran significació
per a la nostra historia (a Prada, on reposen les
despulles dePompeu Fabra, sota el Canigó cantat
per Verdaguér, al costat deis' monestirs de Sant
Miquel de Cuixá i Sant Martí del Canigó, a la
comarca del Conflent d' on sorgí la nissaqa del casal
de Barcelona).

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

1. LLENGUA ELEMENTAL 12. AGRICULTU,RA

2. LINGUiSTICA 13, PEDAGOGIA

3. LITERATURA 14, PSICOLOGIA

4, ART APLICADA

5, FllOSOFIA 15, ANTROPOlOGIA SEXUAL

6. HISTORIA 16, FORMACIO D'ANIMADORS

7, TEORIA DEL FET NACIONAL CUlTURAlS

8. CIÉNCIES SOCIAlS 17, CINEMA

9. ECONOMIA pOliTICA 18. TEATRE

10. CIÉNCIES 19, EXPRESSIO MUSICAL

(fosiques, químiques, maternátiques) 20. EXPRESSIO DINAMICA

11. ESTUDIS NORD-CATAlANS I 21. EXPRESSIO PlAsTICA

ROSSEllONESOS 22. ANIMACIO ESPORTIVA

GRUPS DE TREBALL

a) HISTÓRIA DEL NACIONALlSME REIVINDICATIU AlS PP.CC.

b) l'ARTICUlACIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA

e) PROBlEMES DE l'US DEl CATAlA

d) HISTÓRIA DE l'EDUCACIÓ ALS PP.CC.

e) ART I COMUNICACIÓ

f) AUTONOMIA I CRISI ECONÓMICA

g) LA CRISI ENERGÉTICA

h) TRANSFORMACIONS TERRITORIAlS: RElACIÓ ENTRE CIUTAT

I CAMP

j) lES FORCES pOliTIOUES AlS PP.CC.

Per dernanar
més informació
i inscriure-us:

Barcelona:
U.CE. Fundació Roca i Galés, c/Aragó. 281 1 er (de
18 a 20 h.. de dilluns a divendres) T. (93) 215.48.70

Ciutat de Mallorca:
Obra Cultural Balear, cl Impremta, 1 T. (971 )22.32.99

-------------------~- "J,/.J{J"

CONDICIONS

Una vegada més ens acollirá el Liceu Renouv'ktr~,
Prada (carretera de Catllar).

Les seccions treballaran de 9 a 11 h. i, si s' escau, a
les tardes. Els grups de treball funcionaran d'11 a
12,30 h.
A les tardes hi. haurá conferencies, debats lIiures,
activitats ...
Els espectacles seran a les 21 hores.

Tothom pot inscriures sense consideració d'edat.
sexe o estudis fets.

Els drets d'inscripció són de 120 FF, i cobreixen les
despeses generals, les activitats i els espectacles.

Les des peses d'estada -460 FF-, cornprenen els
menjars i el dormir (40 FF diaris de pensió
completa) des del diumenge 20 daqost a la tarda
fi ns el 3'1 al vespre.

Per inscriure's cal trametre l'irnport global de 580
FF, mitjancant una "transferencia bancaria per raons
densenvarnent" feta per qualsevol banc i dirigida a
nom del G.R.E.C. Credit l.v onneis, a Perpinva. o bé
rnqressant lequivalent en pessetes -10.440-. al
compte corrent 88778-41 de la Caixa de Pensions
per a la Ve Ilesa i dEstalvis. a nom dUniversitat
Catalana d'Estlu.
Els residents a Franca poden fer un gir postal per la
mateixa suma al G REC, C.CP 1309-43.

HI ha previst un servei de guarderia per a infants de
més de tres anys de 9 a 12,30 h. i de 15 a 19 h. Els
infants paguen mitja pensió.

Els rnitjans de transport collectiu fins a Perpinvá
són:
TREN RENFE-SNCF
AUTOBUS: PI. Universitat - Barcelona
De Perpinva a Prada es pot utilitzar tren (SNCF),
autobús: Cars Verds du Roussillon (place du

Perpinva:
Sr. Josep Pons. ct deis Ocells. TOLUGES 66350

Valencia:
Secretariat per a l'Ensenvarnent de l' Idioma.
c/Moratín. 15 T. (96)22.58.19


