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UNIVERSITAT CATALANA DIESTIU 1980-prada,18-28 dlagost

La Universitat Catalana d l Es t iu , iniciada el 1969, haura arribat al
seu dotze estiu amb aquesta celebració dlenguany, la qual comptara amb
el soport dels "Arn ics de la Universitat Catalana d I Es t iu'".

A fi de consol idar la U.C.E. tot renovant-la de cara a la situació
política dlaquest moment, aquesta edició de 1980 ofere¡x als alumnes
una nava concepció de la labor universitaria. Com veureu en aquest a-
ven~ de programa, a m~s dels cursos monografics, encuadrats en les sec
cions ja tradicionals de cada discipl ina universitaria, (1) hi hem in-
troduit uns grups de treball sobre diversos temes di importancia cabdal
per a la supervivencia de la nostra cultura de la nostra nació, so-
ta la responsabil itat de persones expertes en la materia respe c t iva lZ)

hi haura activitats dlextensió cultural programades: visites actives
al patrimoni artístic i arquitectonic, exposicions, audiovisuals,ani-
mació esportiva, encontres professionals, debats i taules rodones so-
bre temes dlactual itat.

La U.C.E. de Prada es caracteritza perque és una universitat popu-
lar oberta a tothom (no cal cap titulació universitaria per inscriu-
slhi ni hi ha 1imitacions dledat), que facil ita els contactes inter-
discipl inaris, que afavoreix la relació entre gent de les diverses
terres de llengua catalana que se celebra en un lloc esplendid i
de gran significació per a la nostra historia (a Prada, on reposen les
despulles de y¿mpeu Fabra, sota el Canigó cantat per Verdaguer, al cas

'....

tat dels monestirs de Sant Miquel de Quixa i Sant Martí del Canigó, a
la Comarca del Conflent dlon sorgí la nissaga del casal de Barcelona).

Mancada com esta, encara, la nostra comunitat d l Lns t i t uc lons cultu

rals que tinguin per abast 1larea dels Paisos Catalans, la U.C.E. ha
estat i continua essent una de les eines del nostre redre~ament.



SECCIONS
SECIO 1.- "Curs d'iniciació a la Cultura Catalana"

- Historia dela Paisos Catalans~ per Josep Lluis CAROD

- Literatura Catalana fins al segle XVIII~ per JordieGRAELLS

- Catalanisme a Catalunya Nord~ per Miquel MAYOL (Coordinador)

- Literatura Catalana dels segles XIX i XX~ per OrioZ PI CA-
BANYES
amb intervenció de Max CAHNER i al.tiree,

SECCIO 2.- "Llengua elemental"

CRUP A infantil (per a nens de 6 a 12 anys)

CRUP B d'iniciació per a no catalans parlants

CRUP C mitja per a catalans parlants que flaquegen en les

nocions elementals

CRUP D superior per a alumnes que han d'afermar conceptes

CRUP E perfeccionament~ orientació i practica de correcció

1.- traducció de textes .

a carr-ec de Montserrat BIOSCA~ Bartomeu BARDECI~ Roser LA'l'OR-

RE (coordinadora) i Merce ROCA.

SECCIO 3.- "Lingüistica i Sociolingüistica"

- Andlisi sociolingüistic de la llengua catalana "present-futur"

- Aspectes descriptius i teorics

- QüeRtions de Poetica (metrica)

- Cramatica comparada entre el frances i el catala

a carrec ie Lluis V. ARCIL~ Joan A. ARCENTE~ J08~p M. NADAL~

Francesc VALLVERDO i Pere VERDACUER.
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SECCIO 4.- "Literatura"

- Literatura critica de "Bearn" de Llorenr; VILLALONGA~ per Joan

ALEGRET (coordinador)

- El reformisme social en l~obra de la Maria Dolors MONTSERDA

de MACIA, per Maria Aurel ia CAMPMANY

- Moviments essencials de la literatura catalana contemporania:

Renaixenr;a~ Modernisme~ Noucentisme~ per Josep M. LLOMPART

- El simbolisme literari i plastic al periode central del moder-

nisme(1893-1904)" per Eliseu TRENC i BALLESTER

- Poesia catalana dels segles XIV i XV" per Jaume VIDAL ALCOVER

SECCIO 5.- "Historia dels Parsos Catalans"

-Aproximació a la Paleografia i diplomatica del Pais Valencia~

per Francesc GLMENO i BLAY

La feudalització del Pais Valencia: de la conquesta fins l~ex-

pulsiódels moriscos~ per Ferran GARCIA

El compronrie de Caep ; per Josep M. SANZ i TPAVER

- El dret civil catala en el periode contemporani 1714/1800~ per

Sebaet iá SOLE

- El segle XX a les Illes Balears~ per Sebastia SERRA

- El repartiment i repoblació de Mallorca. El Regne privatiu de

Ma'llorca~ per Anna BARCELO

També intervendran Felix CUCURUL~~ Joaquim NADAL~ Eva SERRA i

Jaume SOBREQUES

SECCIO 6.- "Ciencies Socials"

- Sindicalisme i nacionalitats" per Jordi ESTIVILL

- Entre. la burocracia i L"autoqeet.ió, El eoc-ial ieme avui , per

Salvador GINER
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La utopia sexual del maeebe , per J.V. MARQUES
- Norma i desviació. El dret a la diferencia a la societat Con-

temporania~ per Ignasi fONS

SECCIO 7.- "Economia PoUtica"

- Introducció a la economia 3atalana~ per Lluis ARTAL
- Bases fiscals de l'Estatut d'Autonomia~ per

Joan COLOM i Eugeni GIRAL
- La dona i l'atur~ per Rosa QUILLET
- La classe obrera barcelonina de 1907 a 1923~ per Jim KELLY
- Crisi economica~ per Antoni MONTSERRAT
- Economia i ordenació territorial~ per J.M:CARRERAS
- Economia i Estatut d'Autonomia~ per Ernest LLUCH~ Francesc

ROCA i Emili GASCH

SECCIO 8.- "Ciencies"

-- L' estat actual de la recerca sobre L" energia eol.ax, per Anto-
ni LLORET

- Risc sismic ~ seguretat a les centrals nuclears~ per Xavier
GOULA

- Eaologia i contaminació~ per Ferran VALLESPINOS
- El concepte de l'energia~ per Gerard ijASSALLS
- Quimica d'alimentació quotidiana~ per Francesc IBAÑEL~ Antoni

MARZO~ Joan MIRO (coordinador)~ Pere MOLERA i Josep M. ROQOE
- Aliments~ Nutrició~ Dietetica~ Valoració plats tipics catalans

per Joan BORRAS
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SECCI() 9.- "Agricultura i Cooperativisme"

- Presentació de l'agricultura a Catalunya Nord i a Catalunya
Sud

- Els problemes de la lZet i la remaderia
Comparació de costos de producció del tomaquet i del présec

- Assegurances agricoles i mutualisme
- La vinya i el vi
- Trobada de pagesos dels Paisos Catalans
- Credit agricola i mutualisme
- La cooperació agricola a la Catalunya Nord i a la Catalunya

Sud
- Cooperativisme de consum

a carrec de Josep CASTAÑO~ Lloren~ PLANES (coordinador)~ Nemesi
Sola i altres tecnics
Amb intervenció de les UNIONS DE PAGESO$j UNIONS DE LLAURADORS
dels Paisos Catalans i altres organitzacions.

SECCI()1O.- "Psicologia ap l.ioada''

- Introducció a la dindmica dels grups a través del PETIT GRUP
ANALITIC~ PSICODRA~ i GRAN GRUP ANALITIC~ a carrec de Jep
GOUZY~ Jordi ROQUEFORT~ Merce TRULLtN i Jean-Pierre VIDAL~
socioanalistes del G.A.I.R.P.S. de Perpinya
Els grups seran tencats a partir del primer dia
Les sessions tindran lloc tots els matins de 9 a 12

CONFERENCIES

"El rol del coe en la paraul-a", per Bernard SZULZYNGER
"El qrup ; L"inooneoient: i la Peicoanál.iei.", per Jacint Car-
rera

5



SECCIO 11. - "Antiopol.oq ia eexual:"

L'APRENENTATGE EROTIC

1- Funció erotica hwnana

2- El procés d'aprenentatge

3- La percepció erotica

4- Fantasies i motivació

5- Sensualitat~ erogenitat ~ orgasme

6- Deficits i transtorns de l'aprenentatge erotic

per Frederic BOIX i EQUIP GENUS.

SECCIO 12.- " Cinema"-

- TrebaU de rodatge amb video sobre un tema a fixar~ per Jo-

sep M. LOPEZ LLAVl

Didleg cinema Catalunya Nord~ Catalunya Sud~ per Joaquim

ROMA GUERA

- Cinema alternatiu independent a Catalunya~ per Antoni MWRTl

SECCIO 13.- "Teatre"

- Ortofonia~ per Coralina COLOM
La pantomima, tvebal.l. del cos; Teor-ia t: práo tica, pel. grup

de mim del Institut del Teabre,

- El teatre a comarquee , per Pau MONTERGUE,

- Estudis de teat~e a través de- Za docu~entació~per Irene
PEYPOCH

SECCI() 14.- "Expressió dinamica"

- Dances d'arreu del món~ dances populars d'Escocia~ Catalunya~

Turquia~ Portugal~ Gr ,cia~ Rwnania~ Israel i Italia~ per

Antoni FABREGAT
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- Balls populars i moderns~ per Vicens TORREMADE

Bl ) "Cha-cha-cha" .•rumba, tango

B2) Rock and Roll

Coordina Mariona CORTES

SECCI() 15.-
a) "Folklore Viu i Dances Catalanes"

- Curset d1ensenyament a ballar la sardana

- El fet folkloric avui

- Historia de la sardana des d1abans de Pep VENTURA

- Manifestacions folkloriques de Catalunya.. visió i estudi

(Castellers .•galejadors .•bastoners ..J
- Els instruments de la cobla) per Max HAVART

- El món dels esbarts

- El valor social~ el fet nacional i la trascendencia abans

i ara del folklore a les dues Catalunyes

a carrec dlAntoni ANGUELA .•Robert ROQUE i altres espec~a-

l iet ee,
I

b) "Can90ns Catalanes"

- Can90ns tradicionals catalanes de Catalunya Nord

- Cantada diaria als pobles de Za rodalia

a carrec de Raimon GUAL pare~ Raimon GUAL fill ~ Maties

MAZARICO.

SECCI() 16.- "Art.• Comunieació .•Irieeenu"

Coordina Jordi BERRIO

- ART: Introducció a les actituts artistiques actuals.. a

carrec de Joaquim DOLS i Antoni MERCADER
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Dia 18 Les áreee ,.? producció 1- distribució del fet artistic

actual

Dia 19 Els corrents artistics actuals

Dia 20 Impl.i.cac ione artistiques en la comunicació actual

- COMUNICACIO: Retorica de la "imatge visual~ a carrec de

Jordi PERICOT

Dies 21~ 22~ 23 i 25: Introducció a la retorica de la imat-

ge dentre del marc de la semiologia
general.

Analisi de diferents figures retori-

ques visuals emprades en el nostre

Pais~ en la comunicació de masses.

-DISSENY: Fenomen del Disseny~ una eina pel futur de Catalunya

a carrec d~Enric FRANCH.

Dies 26~ 27 i 28: Introducció al coneixament del disseny.

Analisi historica del disseny a Catalunya.

SECCIO 17. - "Formació d~animadors de cultura popular"

- Cultura popular

- Animació Socio-cultural

- La cultura popular i la inmigració al nostre pais

- Funció del animador com a aglutinant del necessari restabli-

ment de la vida comunitaria

- Responsabilitat dels organismes de base(control)
Responsabilitats del Poder Públic (subvencionsJ

,
QUESTIONS PRACTIQUES

- Confecció de mascareq,caps grossos~ bestiari .,.

- Tec~iques de maquillatge. Estudi de la facció i transfor-

mació 8



- Execució de l'animació de la U.C.E. 1980~

a carrec d'enllaq Juan Ramon GORDO~ Wenceslau SOLER ~ Joan
VALLES.

SECCIO 18. - liTaUer d' experiencies textils /1

- Tapissos

- Teixits

- Telers i material per a teixir

- Estudi ~ confecció

a carrec de Motsé CAHPS i Pilar GARGANTE

GRUPS DE TREBALL
GRUP 1.- "Problematica i ús del catala als mitjans de comu-

nicació"

Coordina Manuel PARES

plantajaments i consideracions generals~ per M.PARES

Classes social s i migracions a Catalunya~ per M.PARES

Prespectiva sociolingüistica~ p~r J.BERRIO i J.CAS -

TELLANOS
Dia 21: Probl-emát-ica de la publ.ici.tat:en catal.á, per A. GA-

SULLA i M. HERREROS

Dia 18:

Dia 19:

Dia 20:

Dia 22: Prespectiva economica dels mitjans de comunicació ~

ús del catala~ per E. GIRAL

Dia 23:Problematica i ús del catala~ a 'a T V J M1- •• ~ per .. PU-
YAL i S. SCHAFF

Dia 25: Problematica i ús del ca.tal.áa la RADIO~ per T,GARRIGA~
E. FRIGOLA~ M. MINOBIS i Toni MESTRE

Dia 26: Problematica i ús del catala a la PREMSA~ per J. GIFREU

Dia 2?: L'AVUI per una informació catalana i en catala~ per

J. VILALTA

- La imatge sociólogica de t. 'AVUI~ per J.M. PORTAL
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amb J. f.. ~WQUER i J. PERICOT

- Les autonúmies com a nuclis informatius: propostes

per el remodelatge de les segmentacions Socials~ per

J.M. PORTAL

Dia 28: TAULA RODONA DE CLOENDA: Reflexió comuna amb parti-

cipació d'intelectuals i professionals dels diferents

mitjans (representatius del ventall politicJ

COMUNICACIO: Aportació de dades de l'ús del catala

2ls mitjans de comunicació~ per a la reflexió i de-

bat a carrec de COL-LECTIU D'ESTUDIANTS de la Facul-

Tat de Ciencies de la informació~ UAB.

GRUP 2. - "Eco logia i Naciona lisme"

- Ecologia i Nacionalisme~ per Xavier GARCIA

- La colonització turistica de Catalunya~ per Josep CATALA

- Energia nuclear i Comisió Trilateral~ per Santi VILANOVA

- Eco-educació i formes de consum {Taula rodonaJ

- La militarització de Catalunya~ per Alfons RIBERA

- Integració de les energies alternatives~ per Santi VILANOVA

- Experiencies per explorar la contaminació~ per J. CATALA

- Lluites ecologistes als Paisos Catalans~ per Xavier GARCIA

- zl nacionalisme vist per ecologistes del Pais Valencia~·Illes

i Catalunya Nord

- Debat final i conclusions

A-més a més~ cada dia hi haura una sessió de practiques de

eco logia fetes amb estris casolans

Coo~dina: Col-lectiu USERDA

GRUP 3.- "Patrimoni Cultural"

- Present i futur de les biblioteques de la Generalitat~ per

Dolors LAMARQUE i Pilar LLOPART
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- Catalogació d'una fototeca> per Imma ALBO_
- Patrimoni arqui tectonic : ooncep te, métodee d'estudi-i anali-

s& & mecanismes de protecció> a carrec de Rosa ALMUZARA> Ma-

nuel CIRALT> FrancescROCA i Jordi ROCENT

CRUP 4.- "Procés de consciencia de la unitat dels Paisos

Catalans"

El coordinador del grup és Josep Lluis BLASCO & les Exposi-

cions aniran a carrec de:

- Francesc CODINA~ [¡aconsciencia nacional reflectida en la li-

teratura i el pensament

- Josep FERRER~ Plantajament general; la consciencia nacional

al Principat reflectida a través de l'evolució social i po-

lica> de 1?14 al periode franquista

- Jnsep CUIA: EZs Paisos Catalans dins Za piramide imperiatiste;

Els Paisos Catalans unitat d'agrssió i de lluita; Afirmació/

negació dels Catalans i aceptació/rebuig de la Reforma po-

litica.
- Rafael RIBO: Nació i consciéncia nacional

Eva SERRA: Formació nacional i consciencia de grup als parsos

Catalans> fins al 1?14
Rafael XAMBO: La consciencia nacional al Pais Valencia reflec-

tida a través de l'evolució social i politica> de 1?14 aZ pe~

riode franquista

CRUP 5.- "Feminisme"

- El feminisme dins el panorama dels moviments anticapitalis-

tes de nou tipus. Concumitancies & especificitat> a carrec

d'Armand FLUVIA> Crup "Ecol.oq'ia" de La U.C.E.> grup de Dones
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de Lleida~. grup DACSA de Valencia i Maria Merce MAR9AL
- El moviment d'Alliberament de la dona als Paisos Catalans~ per

Magda ORANICH

- Debat: obert: sobre. "Dona i literatura" amb Maria-Aurelia CAMP-

MANY~ M. Nercé MAR9AL i Carme RIERA

- Feminitat i Femini8me~ pel grup de Dones de Lleida

- Debat sobre "Maternitat: poder o servitut?

Introducció: M.Merce MAR9AL

GRUP 6. - "Taller de pe ioodx-ama"

- El taller de Psicodrama pedagogic

- Taller de Psicodrama terapeutic

- Taller de comunicacions No-Verbal: so~ moviment i creació

amb tecniques~ a carrec de Ruth TARQUINI~ Marilyn VICENTE &

Col-laboradors

(Aquest taller va dirigit a Psicolegs~ A.T.S.~ Assistents

Socials~ Mestres~ Artistes~ Reeducadors~ ...)

GRUP 7. - "Ciendies de la Salut" .

- La salut i el model sanitari~ per J. GOL.

- Algunes qüestions en debat: El control de natal itat., r~expe-

rimentació humana~ la mort i el sistema sanitari~ els drets

de l'usuari~ per J. GOL~ F. ABEL~ J. MARCOS i R. MARGARIT.

- La Epidemiologia com a base de la planificació sanitaria, per

J. CLOS.

- El medi ambient i la salut de l'home~ per J, MART1.
- Els factors culturals i la salut~ per R. PEREZ SIMO.
- El treball i la salut~ per M. BASELGA.

- El model sanitari, 'per J. ARTIGUES.

- La salut en el nen i en el jove, per Josep M. LISBONA.
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L'administració sanitaria; La planificació ~ la participació
en la gestió~ per F. SOLt i SABAR1S.
Coordinen: F. SOLE SABAR1S i J. MARTl VALLS.

GRUP 8. - "PoUtica Social i Serveis Soci-al-e"

- Principis i models de politica social.
Exemples concrets~ per Teresa ROSSELL.i Cristina RIMBAU.

- Estructura Social; pev Jordi ESTIVILL.

GRUP 9.- "La cultura catalana actual al Pais Valencia"

- Literatura~Cinema~ Plastica~ Teatre i Arquitectura~ a carrec
d'Adolf BELTRAN~ Marc GRANELL~ Josep PIERA i Josep Lluis SEGU1.

GRUP 10. - "Taller d'Elaboració~ compaginació i muntatge del
Diari de la U. C.E. 80"

Coordina: Eranceec d 'A. VALLS.

Tecniques d'impressió: Txema ZUBIRI MENDIETA~amb la col-labo-
ració de COL-LECTIU D'ESTUDLANTS Facultat de Ciencies de la
informació U.A.B.
Hi Haura ANIMACIO ESPORTIVA a les hores de lleure~ a carrec
de F. PRUJA.

Les SECCIONS tindran lloc al mati~ llevat de les seccions 9
que sera tot el dia i 14~ 15 i 18 que seran a les tardes.
Els GRUPS DE TREBALL tindran lloc a la tarda.
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CONFERENCIES I TAULES RODONES

- Comunitat autonoma i politica internacional. El casc cata-
las per Jesús M. REDtS

- La conferencia de seguretat i cooperació a Europa. Les
prespectives de la reunió de Madrid (tardor 1980J, per
Jesús M. RODtS

- Iniciació a la Historia de les ciencies, per Jordi CUCU-
RULL

- Iniciació a la Historia de les tecniques, per Jordi CU-
CURULL

- La medecina a la Catalunya d'inicis del segle XIX, per
Jordi CUCURULL

- Probl emática actual de la cultura catalana, per Max CAHNER
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NOTES
- Una vegada més ens acoUira el Liceu Renouvier de Prada (Ca-

rretera de Catllar)

- Els espectacles gratuits seran a les 21 hores. I
i I

- To thom pot inscriure ~s eenee consideraciá d ~edat., sexe o es-

tudis fets.

- Hi haura 'servei de guardaria a les hores de classe.

Cada dia hi haura un Diari que informara de les activitats i

novetats que es produeixin.

- Hi haura beques de 5.000 pts. en nombre ancara no determinat

que s'abonaran el derrer dia de l~estada a Prada~ previ'lliu-

rament per part de l~aspirant a la beca d~un treball fet sobre

qualsevol aspecte de les seccions o grups de treball. Tres pr~
fesors i tres alumnes concediran les beques als seleccionats.

PREUS-
Matricula 150 fr. á 2.500 pts.

Estada 600 fr. é 1'0.000 pts.

z:§g fr. á J:p:!=§:gg pts .

si» infants menors de 13 anys pagaran

g§:g fr. á z:=~gg pts. Tot inclos.

15



Entitats que fins al rnornentco}laboren
o bé han prord~s col.laboració:

- Caixa de Pensions per a ta Vettesa ~ dlEstatvis (Departament
de Retacions exteriors)

- Caixa de Pensions per a ta Vettesa i dlEstatvis (Obra agri-
cota)

- Ajuntament de Barcetona (Consetteria de Retacions Ciútadanes)

- Ajuntament de Barcetona (Consetteria de SanitatJ
- Caixa dlEstatvis de Sabadett (Secció Cutturatl
- Fundació Roca cates
- Ajuntament de Cirona
- Ajuntament de Lleida
- Diputació de Cirona
- Dmnium Cultural de Vic
~ Fundació Jaume Bofitl
- Barcetona Centre de Disseny
- Associació amics de ta U.C.E.
- Obra Cuttural Balear
- Omriium Cu l:turaL
- Secretariat per a tlEnsenyament de tlIdioma (Pa!s Valencia)
- Aaaió Cultural del Pais Vatencia'
- Fundació det Congrés de Cuttura Catalana
- conoeblex-ia de Joventut de llAjuntament de Barcelona

Estem ge8tionant més cot-taboracions de les entitats politi-
quee i cul-tural-e del.e Paieoe catalanevUna veqada fOY'Tl'laUt-
zades ja ha donarem a aoneixer.
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Secretariat General
i Matriculació

Assoeiaeió"Amies de la U.C.E;"
Passatge de la Meree 3~ ler. 2a. h
Barcelona 11
Tel. (931 2545698
Feiners de 6 a 9~ dissabtes de 10 a 1

(durant el mes de juliol~ ol;;erttot el dial

Informació
.BARCELONA
Dmnium Cultural~ el Monteada~ 20 pral.
TeZ. (931 3198Q50

Taml;;éa to~es les delegaeions de Catalunya dlOmnium Cultural .

. PALMA
Obra Cultural Balear
CI .Impremta, 1 Tel. (971L 223299 (també matriculaeiól

.·PERPINYA
Universitat Catalana dlEstiu
Centre de;Documentaeió Catalana
Ajuntament de Perpinya
Pla9a de la Llotja (taml;;ématrieulaeiól
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VIC

Secretariut: U.C. E.

Arquebisbe Alemany 34~ ler. la.

Telo (93) 8862647

VALENCIA
Secretariat per a l'enseny~ent de l'Idioma

CI Moratin~ 15
Tel.. (96)3225819 (tombé matr-iculació )

Per a maijor comoditat del.e pax-ticipant:e, també podrá. . forma-

litzar-se la matricula per telefon ( Secret.f. (93)2545698) i
real.i.t zae L'ingpés al compt:e coxrrent: 88778-41 de la Caixa de

Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis~ Oficina Central~ BaT-

cel.oná, a nom d'UNIVERSITAT CATALNA D'ESTIU.
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E SPECT AC LES
Tots els espectacles es ¡aran a la plaqa de Frada.

En cas de pluja es trasl-ladaran al gimas del C.E.S. de Prada.

Dia 18: Orquestrina Galana

Dia 19: Teatre: L~AUern fiELPepito enamorat"

Dia 20: Canqó: Teresa REBULL 1.- Car lee BARRANCO

Dia 21 Joventut percussioniste Barcelona

Dia 22: Grup de canqons Mallorquines "Biel Majoral"

Dia 23: Bal.l e tradicionals catalans amb cobla i esbart

Dia 24: Cobl:a orqueetira "Bl.e Unice"
Dia 25: "Happercinq" de la U.C.E.

Iria 26: Cancá »oeeel.lcmeea ,"L ~Agram"

Dia 2?: BaUs i cancone i animació amb el "Oetx-i.l.l: I,~

Ramon GUAL~ Maties MAZARICO i Grups d~animació

Dia 28: Festa de comiat
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COORDINADORS

Coordinació al Pais Vqlencia:

Coordinació a lea Llles:
Coordinació a Catalunya Nord:
Coordinació a Catalunya:
Coordinació de Comunicacions:
Coordinació general i ~rganització:

D.L: B-555j-j980
Imprimeix: Multifac

Girona,118
Barcelona

EUseu CLIMENT
Joan ALEGRET
Pere VERDAGUER
Eugeni GIBAL
Eranceec _d"A.--Y.4LLS
Joan ANl:



"1 c·' "Amb el supor. de la CAiXA DE PENSiONS a alxa


