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UNA CULTURA, UNA LLENGUA, UNA NACiÓ

Els Paises Catalans foren, durant la Baixa Edat Mitjana, una de les nacionalitats en
formació més antigues d'Europa. Avui dia, en el darrer terc del segle XX, després de
lIargues etapes de decadencia, de desfetes i de recobraments, constitueixen encara
una nacionalitat que malda per trobar el seu lIoc en el futuro

No tenim estat, el nostre territori és trossejat en comunitats, autonómiques o no,
en províncies i fronteres.

La nostra lIengua, sorgida amb les seves germanes de la família rornánica, abastá
altes fites en tots els usos de la vida social: avui, com el territori, es troba dividida per
la pérdua de consciencia deis qui la parlen i per l'acció interessada de forces enemi-
gues.

La nostra cultura, les nostres formes de vida són assetjades, i privades del seu
desenvolupament normal per la pressió aclaparadora de l'actual i poderosa indústria
cultural de masses, forastera i manipuladora.

Ha acabat el franquisme polític a les terres de l'Estat Espanyol, pero el mal, l'enor-
me mal que ens ha fet, no s'ha acabat: continua i s'arnplia.

A les terres de l'Estat Francés. tot just ara s'albira la possibilitat d'un redrecarnent:
tanmateix, hom parteix d'una situació molt deteriorada.

Actualment, l'estat de coses al País Valencia és un paradigma i una mostra ben
palesa deis nostres mals: la pérdua de la consciencia collectiva, el cantonalisme, la
subordinació voluntaria dels nostres interessos a uns altres d'estranvs,

Davant el repte que ens proposa el segle XXI ens cal un país unit, fort i progressiu.
La Universitat Catalana d'Estiu, des de la vila de Prada, proclamara enguany, una ve-
gada rnés, la voluntat de defensar i de desenvolupar, de cara al futur, UNA CULTURA,
UNA LLENGUA, UNA NACIÚ, com a úniques fites possibles per a la supervivencia
normal de la nostra collectivitat.

La Universitat Catalana d'Estiu de Prada és una universitat popular, oberta a tot-
horn. sense cap mena de dogall burocrátic (titols, categories, etc.). Una universitat
original en la seva oferta pedagógica que uneix, ultra les diferents disciplines i en una
acció dintercanvi, la classe combinada amb l'esbarjo, el dinar amb el tema de la dar-
rera taula rodona. Estracta d'una pedagogia basada en la convivencia i en la solvencia
deis seus components. Per tots aquests motius constitueix una veritable experiencia
de convivencia democrática.

Aquest anv. hom ha fet un esforc per a aprofundir en els aspectes acadérnics.
sense desvirtuar, pero, el model original que esbossávern suara.
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SECCIONS

ÁREA DE CATALÁ

SECCIÓ 1.- "INICIACIÓ A LA CULTURA CATALANA"

Coordina Miquel MAYOL

Literatura al País Valencia, per Maria CONCA
Resum historie deis Paises Catalans, per Josep Lluís CAROD-ROVIRA

SECCIÓ 2.- "LLENGUA ELEMENTAL"

Coordina Roser LATORRE i GAlA

Grup A. destinat a alumnes no catalanoparlants. (Nivell d'iniciació o molt elemental,
per a familiaritzar en l'ús de la lIengua, especialment la parlada. Practica mit-
jancant exercicis de lectura i lIenguatge. Treball de qrup.)

Grup B, destinat a alumnes amb coneixements elementals de catalá. (Nivell rnitjá, per
a millorar aquests coneixements en temes de fonologia i ortografia, i ampliar
els adquirits en morfologia i sintaxi. Comentaris, en grup, de léxic i fraseoloqia
sobre textos escollits.)

Grup C, destinat a alumnes amb coneixements més sólids de catalá. (Nivell superior,
per a consolidar conceptes concrets, aclarir punts gramaticals conflictius i
aprofundir, sobretot, I'estudi de la sintaxi. Análisi collectiva de: l'éxic
~omú, dialectal, literari; técnic i, especialment, administratiu- i fraseolo-
gia. Practiques de correcció i traducció.)

Professors participants: Frederic LARREULA, Roser LATORRE i Mercé ROCA

SECCIÓ 3.- "LINGüíSTICA"

Coordina Xavier ROMEU

Gramática comparada del catplá i el francés. per Pere VERDAGUER
Programació lingüística, per Xabier FALCON
Semiótica de la literatura, per Vicent SALVADOR
La fonologia catalana i els dialectes, per Xavier ROMEU

SECCIÓ 4.- "LITERATURA"

Coordina Joan ALEGRET

La narració curta catalana, per M. a Aurélia CAPMANY
La materia de Bretanya a Catalunya, per Jaume VIDAL-ALCOVER



La literatura catalana a les IIles, per Josep M.a LLOMPART
La poesia arábiqo-valenciana. per Josep PIERA
Historia de la literatura rossellonesa, per Pere VERDAGUER
Vivencia, convivencia o supervivencia de l'escriptor en francés i de l'escriptor en ea-
tala (1659-1982), per Antoni CAYROL (Jordi-Pere Cerda)
Lectura crítica de la Plece del Diamant, per Joan ALEGRET

AREA DE CIENCIES HUMANES

SECCIÓ 5.- "SEXOLOGIA"

Coordina Frederic BOIX

"Jo. el meu cos. la meva emocionalitat i la relació interpersonal"
- L'aprenentatge erótic i afectiu.
- Els condicionaments socials.
- Les disfuncions doriqen emocional.
- Ideologia i comportament.
- L'experimentació sexual.
- Els mecanismes d'autodefensa.
- Sexualitat i convivencia.

SECCIÓ 6.- "PSICOLOGIA APLICADA: GRUP PSICOANALíTIC DE
FORMACIÓ"

La secció, de places limitades, sera constituida per un grup tancat.

Coordinen Merce TRULLEN-Jep GOUZY

Es tracta d'un grup de formació que utilitza les técniques de la Psicoanálisi alternant
els petits grups de psicodrama analític amb els danálisi corporal i els grans grups
psicoanalítics.
Els grups petits seran de 14 a 15 persones com a máxim, sempre les mateixes. El grup
gran reunirá tots els grups petits una vegada cada dia.
l.'animació daquests grups sera feta pels monitors psicoanalistes i observadors del
G.A.I.R.P.S., de Perpinvá: Jacint Carrera, Jep Gouzy-Anrich, Jordi Roquefort, Anna
Szulzynger, Maria Roca, Mercé Trullen i Jean-Pierre Vidal.
Els grups es tancaran el dimecres dia 18 a les 10 h. Després daquesta hora ja no es
podrá fer cap inscripció.

Dia 18 Primera reunió, inscripcions. Grup de psicodrama psicoanalític.
Dia 19 Grup d'análisi corporal. Gran grup analític.
Dia 20 Grup de psicodrama psicoanalític. Gran grup psicoanalític.
Dia 21 Gran grup psicoanalític. Grup d'análisi corporal.
Dia 23 Grup de psicodrama psicoanalític. Gran grup psicoanalític.
Dia 24 Grup d'análisi corporal. Gran grup psicoanalític.



Dia 25 Gran grup psicoanalític. Grup de psicodrama psicoanalític.
Dia 26 Grup d'análisi corporal. Gran grup analític.
Dia 27 Gran grup psicoanalític. Grup de psicodrama psicoanalític.
Dia 28 Grup d'análisi corporal. Gran grup psicoanalític.

"INICIACIÓ AL PSICODRAMA"

Coordina Ruth TARQUINI
"Jo" Auxiliar: Alba JUANOLA i MANENT, Ferran ESPAÑOL i AVENTIN.

Aspectes teórica:
Teoria Moreniana.
Nucli del Jo. Esquema de papers (escola Jaume Rojaz Bermúdez).
Papers (ráles), vincles i estructura social.
Teoria de I'aprenentatge: memoria, joc i dramatització.
Instrumentació:
La sessió de psicodrama: contextos, períodes i instruments.
El paper de director. El paper de "jo" auxiliar.
Técniques Psicodrarnátiques:
Técniques de caldejament i de comunicació. Titelles, máscares. dansa.
Técniques especials: psicodrama públic, de grup, individual. i
Aplicació a la psicoterapia i a la pedagogia.
Treball amb nens, adolescents, parelles i institucions.
El curs sera teórico-práctic, amb una introducció teórica i dues hores de taller.

SECCIÓ 7.- "ANTROPOLOGIA"

Coordina Pepa cuco

Introducció a l'antropoloqia
La societat rural
La societat rural al País Valencia
(1 hora i mitja de curs. cada dia)

SECCIÓ 8.- "CIENCIES DE L'ALlMENTACIÓ"

Coordina Joan Caries BORRAs

Dia 18 Teoria general de l'alimentació equilibrada
Classificació nutrícia deis aliments

Dia 19 Normes dietétiques recomanades FAO/OMS
Cálcul d' aportacions enerqétiques

Dia 20 Introducció a la metodologia analítica
Fitxes de dietes individuals



Dia 21 Trévot. Carns i productes lactis
Análisi comparada per extractes

Dia 23 Trévol, Vegetal s i cereals
Intercanvis. Sistema de dieta rápida

Dia 24 Begudes, additius, conserves i congelats
Pictogrames i franelloqrarnes

Dia 25 Alimentació collectiva. Dietes normatives
Pla setmanal o mensual

Dia 26 Alimentació collectiva. Terapéutica dietética
Estudi d'un cas concret d'aplicació

Dia 27 Prevenció d'infeccions tóxiques alirnentáries
Normes de manipulació d'alirnents. Métodes de cocció

Dia 28 El codi alimentari. La \lei del consumidor
Practiques de cuina

Presentat per l'Equip Borras d'lnvestigació Nutricional L'EBIN

SECCIÓ 9.- "CIENCIES DE LA SALUT"

Coordina Josep ARTIGAS

Models sanitaris, per Josep ARTIGAS
Epidemiologia i salut pública, per Joan CLOS
Aliments i salut, per J. BORRAs
Medi ambient i salut. per Pere CUNILLERA
Medicina i assisténcia primaria, per Miquel PORTA i Josep CARRERAS
Hospitals, per Francesc RAMOS
Planificació familiar, per Joan CARRERAS
Farmacologia. Medicaments: us i abús, per Jordi CAMf
Drogatge. Alcoholisme, per Alicia RODRIGUEZ
Informática sanitaria. Control d'assisténcia primaria. Qualitat deis dispensaris, per Car-
Ies HUMET

SECCIÓ 10.- "PEDAGOGIA"

PSICOMOTRICITAT, per Cori ROJAS

L'horne és un ésser global en el qual intelliqéncia i afectivitat estan íntimament
relacionades amb l'experiéncia corporal i motriu.
l.'anornenada "psicornotricitat relaciona!' és un aprofundiment en aquesta re-
lació.
El curset es pro posa una experiencia de treball sobre: La descoberta i el conei-
xement del nostre cos i d'aquest en relació al món exterior (l'espai, els objectes,
els altres ... ).
La comunicació no verbal, la simbologia del moviment i de la gesticulació.
La creativitat com a expressió simbólica de \'univers afectiu de la persona.
Les sessions seran de tres hores, en les quals el treball práctic alternara amb la



reflexió sobre les vivéncies d' aquest treball i el seu enquadrament dins un marc
teóric de referencia.
Amb aquesta reflexió teórico-practica, que parteix de nosaltres mateixos, in-
tentarem establir les bases per a una veritable alternativa d'educació que res-
pectaria aquesta globalitat evolutiva de l'ésser hurná,

ÁREA DE CIENCIES SOCIALS

SECCIÓ 11.-"FOLKLORE VIU"

Coordina Robert ROQUÉ

Oia 18 Presentació del programa
Oia 19 La sardana curta i el traspás a la lIarga
Oia 20 Instruments de cobla, per Joan ROCA (constructor de tenores)
Oia 21 Valoració del Congrés de Cultura Popular, per Antoni ANGUELA
Oia 23 Evolució musical de la cobla
Oia 24 La casa pairal de Perpinvá, per Josep DELONCLE
Oia 25 El fet casteller i els grallers, per Pere CAT ALA i ROCA
Oia 26 Altres manifestacions folklóriques
Oia 27 El folklore viu i el seu entorn .,
Oia 28 Conclusió
Exposició del fet folklóric. Les cancons de muntanya, per Raimon GUAL

Cada dia, a la meitat de la sessió, ensenyarem de bailar sardanes, de comptar i de
repartir.

SECCIÓ 12.-"NOUS MOVIMENTS SOCIALS"

Coordina Caries RIERA
(polemologia, objecció de consciencia, moviment "qai", ecologisme, feminisme, etc.)

Oel18 al21 d'agost, MOVIMENTS PER LA PAU I L'ANTIMILlTARISME, per Jean Paul
LEDERACH i el grup GAMBA

MOVIMENTS PER LA PAU, per Jean Paul LEDERACH

1. Moviments histories (pacifistes i no violents), fins al segle XX
2. Moviments espontanis (de resistencia no violenta, corn, per exemple, la de No-

ruega durant la Segona Guerra Mundial, la de Txecoslováquia l'anv 1968)
3. Moviment pacifista europeu actual
4. Análisi de la perspectiva d'aquests moviments sobre la pau. la violencia, el poder i

el canvi social.



ANTIMILlT ARISME, pe! Grup GAMBA

1. EXERCIT, ESTAT I CLASSES SOCIALS
(les funcions de la institució militar, les relacions entre l'Estat i l'exercit, la distinció
entre exércit i defensa ...)

2. L'ARMAMENTISME
(la cursa darrnarnents, el complex militar industrial; és possible una tercera guer-
ra mundial?)

3. L'EXERCIT ESPANYOL
(análisi histórica, composició social i territorial, les FAS i la Constitució, l'entrada a
I'OT AN, el colpisrne),

4. L'ANTIMILlTARISME
(alternatives a l'exercit, que és I'antimilitarisme, antimilitarisme i pacifisme, la lIuita
antimilitarista aquí i avui ... )
(En aquestes classes hi haurá 3/4 d'hora de ponencia i 3/4 d'hora de treball en
grup.)

Del 23 al 26 d'agost, MOVIMENT "GAI", per Jordi PETIT i Armand de FLUVIÁ

1. Ideologia dominant, els seus elements (sexisrne, masclisme i heterosexisrnel
Sexe i genere (masculí, femení, transvestisme i transsexualisme)
Aparells transmissors de la ideologia (tarnñia. escala, església, exércit. mitjans de
cornunicació)

2. Psiquiatrització de I'homosexualitat (teories. identitat "qai")
Aspectes jurídico-reliogosos (pedofflia i prostitució)
Historia del moviment "qai" i posició deis partits polítics.

3. L'homosexualitat en la historia, la literatura i les arts. Passarem un noticiari del
FAGC (dirigit per Ventura PONS), i l'áudio-visual L'homosexualitat: un fet de la
vida, de l'lnstitut LAMBDA

4. Les propostes del moviment "qai" (manifests i tendéncies)
Lluita "qai" -Lluita política
La vida quotidiana, el triple alliberament (nacional, de classe, personal)
El moviment "qai" als PaIsos Catalans

1. Arrels deis nous moviments socials (n.rn.s.)
• com neixen?

MOVIMENT ECOLOGISTA I ANTINUCLEAR, per Xavier GARCIA

1. Punts básics de la ciencia i la filosofia ecologistes
2. Accions mundials en defensa del medi natural (Nacions Unides, Club de Roma,

organitzacions no governamentals, etc.)
3. La UNESCO, el programa home i biosfera, la Unió Internacional, la conservació de

la Natura, els grans documents de l'época, etc.
4. Els ecologistes arreu d'Europa (experiéncies. alternatives, ocupacions d'habitat-

ges, ciutats ecolóqiques, experiéncies amb energies renovables, l'activitat política,
confluencia amb altres movi~ents alternatius, etc.)

Del 27 al 28 d'agost, ELEMENTS DE DEBAT ENTORN DELS NOUS MOVIMENTS
SOCIALS



• qui els anima?
• com es conformen i quina evolució segueixen les seves relacions amb l'entorn
social?
• quins objectius es plantegen?
(exposició pels responsables de cada árnbit, separadament)

2, ¿Éspossible de trabar alguns trets comuns en les arrels deis diferents moviments
socials? (debat)

3. ¿Plantegen els n.m.s., particularment i en el seu conjunt, una nava alternativa glo-
bal de vida i de societat diferent de les que es plantegen en altres moviments
socials? (debatl

4. Análisi comparativa deis n.m.s. i els partits polítics, quant a: orígens, objectius,
rnétodes i alternatives que plantegen (debat)

5. Valoració de l'actual incidencia deis n.m.s. en la dinámica social (debat)
6. Perspectives deis nous moviments socials, Possibilitats d'intensificar la incidencia

d'aquests moviments en l'individu i la societat.
¿Ésvalida la possibilitat d'un moviment ampli que assumeixi les alternatives deis
n.m.s. en conjunt? Si ha és, com caldria arribar-hi? (debat)
Fará la introducció daquestes ponéncies Josep M.a ESPINÁS

SECCIÓ 13.- "SOCIOLOGIA"

FEMINISME. Coordinadores, M.a Mercé MARCAL, Tania FRAYLlCH i May COBOS

Moviment Feminista: História i evolució
La dona dins la societat patriarcal: árnbit privat i públic.
Ámbit privat 1: La sexualitat
Ámbit privat 2: Maternitat i avortament: mites i experiéncies
Ámbit públic 1: Treball assalariat
Ámbit públic 2: Política tradicional i naves formes polítiques
Llenguatge i literatura: eina feminista?

Aquest programa resta obert a tothom. Si hi ha dones interessades a treballar en
grups tancats, entorn dalqun tema específic, es formaran al cornencarnent de I'UCE.

Coordina Jordi ESTIVILL

Programació i estratéqies d'intervenció sobre la realitat social i cultural d'una localitat.

1. Creació de necessitats socials i culturals en el marc d'una determinada estructura.
Aproximació teórica

2. Caracterització general d'una localitat
2-1. Població
2-2. Trets geogrMics
2-3. Activitats económiques
2-4. Equipaments socials
2-5. Vida associativa i cultural
2-6. Vida política i sindical

3. Metodologia de localització i análisi deis components bássics de la xarxa social i
cultural d'una determinada població



3-1. El problema de les fonts
3-2. Pla daproxirnació a la vida social i cultural. Técniques
3-3. Vers un programa d'actuació

4. Aplicació de la metodologia en tres models concrets
4-1. Diagnóstic de les necessitats culturals i socials
4-2. Estudi crític del programa actual
4-3. Elaboració d'un nou programa de política social i cultural
4-4. Control i seguiment deis resultats

5. Reflexió i crítica de la metodologia

En aquest curs, després d'una sessió teórica, es treballará per grups sobre tres
models diferents de localitat. Cada grup rebrá un conjunt de dades i de materials
per tal que pugui elaborar un diagnóstic i el corresponent pla d'actuació. Diagnós-
tics i plans seran sotmesos a la discussió i a la crítica de la resta deis participants.
Donades les característiques d'aquest curs, és convenient la continurtat en
l'assisténcia.

SECCIÓ 14.- "CIENCIA POLÍTICA I DRET"

Coordina Jesús M.a RODÉS

Sobre el concepte de nació, per Josep GUlA

SECCIÓ 15.- "ECONOMIA"

Coordina Eugeni GIRAL

Díes 23, 24 í 25
Díes 26, 27 í 28

Utopia i realisme: una sortida a la CrlSI económica, per Ernest
LLUCH
La política económica davant la crisi: Política económica de les
comunitats autónomes, per Joan TRULLEN
Economia del País Valencia, per Joan Enric TAMARIT
Economia del País Valencia, per Francesc CIGNES

Día 18

Díes 19,20 í 21

SECCIÓ 16.- "AGRICULTURA"

Coordina Llorenc PLANES

Día 20

Presentació de Catalunya Nord i la seva agricultura.
Iniciació a la degustació de vins.
Els defectes i les qualitats deis vins. La formació permanent del
paqés,
Tarda. Visita al "Lycée Agricole" de Tesá i al Centre d'lnvestigació
de n.N.R.A., d' Alenvá.
La reglamentació de les denominacions d'origen de vins als Paises

Día 18

Día 19
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Dia 21

Catalans. Degustació de vins catalans (vins secs),
Tarda. Visites vitivinícoles a la regió de Banyuls.
La promoció i la comercialització deis vins de qualitat. Degustació
de vins catalans (vins dolcos),
Tarda. Debat sobre els problemes deis petits municipis rurals.
La producció i la comercialització deis fruits secs.
Tarda. Visites hortícoles i frutícoles.
Assegurances agrícoles i mutualisme.
Tarda. La utilització deis subproductes agrícoles per a producció
d'energia.
El paqés i els organismes de crédit.
Tarda. La utilització deis subproductes agrícoles per a producció
d'enerqia.
La política de la muntanya als Paises Catalans.
Tarda. Visita a un ramader i a una explotació agrícola.
La lIuita contra els incendis de boscoso
Tarda. Sortida a visitar boscoso
Conclusió.
Les degustacions són organitzades en collaboració amb l'Université
des vins du Roussillon.
Les dues tardes sobre la utilització enerqética deis subproductes
agrícoles són organitzades en collaboració amb la Secció de Cien-
cies.

Dia 23

Dia 24

Dia 25

Dia 26

Dia 27

Dia 28

SECCIÓ 17.- "HISTÓRIA DELS PA'ISOS CATALANS"

Coordina Sebastiá SOLÉ

La romanització al País Valencia, per Josep GISBERT
Les escriptures gótiques als Paises Catalans, per .Josepa CORTÉS
Catalunya i Castella a l'época moderna: una nació desigual i imperfecta (1492-1714).
per Josep M.a TORRES i RIBÉ
Problemática actual de l'Estat-Nació. per Xavier ARBOS i MARí
L'independentisme radical a Catalunya sota el franquisme, per Agustí BARRERA
El moviment ilibertari a Catalunya a l'epoca franquista, per Ricard de VARGAS i GOLA-
RONS
La Nació i el nacionalisme, per Imma TUBELLA

- Reflexió terminológica a l'entorn del vocabulari polític nacional.
- Pobles, nacions i estats. Una panorámica europea i mundial.
- Esquema historie del catalanisme polític.
- El pensament nacional catalá. Característiques i tendéncies históriques i contem-

poránies,
- El nacionalisme, avui; problemes i perspectives.
El món d' avui; problemes i alternatives, per Eduard VINY AMAT A
- Els problemes

La guerra i la pau. De I'economia a l'enerqia. El treball de treballar. Vida i mort al
nostre planeta: Problemes ecológics. La vida quotidiana: Tot en contra. La cai-
guda deis déus: La impotencia ideológica.
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- Les alternatives
Viure avui, ací: Referencies per a tornar a viure. Els nous moviments socials, els
nous projectes, els nous valors, les noves formes de vida. El que encara podem
intentar salvar.
Algunes esperances i perspectives.

ÁREA DE FILOSOFIA I ART

SECCIÓ 18.- "FILOSOFIA"

Coordina Gerard VILAR

Filosofia del segle XVI, per Jaume CASALS

1. Especulació impremeditada i epistemologia fortuita.
2. La concepció platónica i tradicional de la veritat.
3. Els lIocs comuns i la literatura. Escreix d'energia.
4. La concepció de la veritat en Rabelais, Ronsard i Montaigne.
5. Vitalisme, memória, diletantisme i escriptura.

L'Home a la Ilum del pensament i la ciencia actual, per Rafael GRASSA

1. La recerca d'una teoria científica de la naturalesa humana.
Qüestions epistemológiques i metodológiques.

2. De la biologia a la cultura. Neodarwinisme i sociobiologia.
L'ontogenisme molecular de Monod.

3. La dimensió cultural de l'horne. El materialisme cultural i l'antropoloqia ecológica.
l.'home i la sociologia moderna.

Sobre el concepte de "Raó practica", per Gerard VILAR

1. Raó i racionalitat. Els usos de la raó.
2. Raó practica versus raó praqrnática: un mite.
3. Prudencia individual i experiencia collectiva.
5. Aprendre i cultivar-se. La idea de "publicitat".

SECCIÓ 19.- "ARTS PLÁSTIQUES"

Coordina Antoni MERCADER

Pre-rornánic i rornánic. Gótic.
Renaixement. Manierisme. Barroc i Neoclássic,
Renovacions i nous comportaments artístics.

Aquesta secció comprará amb l'assisténcia de l' artista Josep GUINOV ART



SECCIÓ 20.- "MÚSICA"

Coordina Toni SANT ANDREU

El cant collectiu. El cant coral.
La pulsació, el ritme, l'harrnonia, el timbre.
La veu humana, l'instrument perfecte.
Fisiologia, descobriment de les possibilitats de fonació.
Técniques de respiració i dernissió vocal.
El cos i la veu.
Possibilitats de treball corporal rítmic amb el cos
L'unlson. Treball melódic.
Treball harmónic. Polifonia, canon.
Capacitat reproductiva. Memória auditiva.
Capacitat expressiva.
Capacitat d'irnprovització.
Capacitat selectiva del so.
Practica d'acompanyament amb instruments a l'abast:
pots. lIaunes, canyots, pedres, ampolles, etc.
Iniciació a la notació musical.

Condicions: És imprescindible que, qui s'apunti al curs. estigui disposat a cantar i a
participar activament, perqué tots els comentaris aniran acompanyats d'exemples
práctics. Es muntará un taller de cant coral.

L'AUDICIÓ

Conceptes generals d'acústica.
So, freqüéncia. intensitat, timbre, l'audició activa, el procés auditiu, l'análisi técnica. la
sensació produida.
Les formes musicals clássiques.
Una análisi practica, historia-compositor, de les diferents formes musicals (fuga, varia-
ció. suite, sonata, simfonia, concert. ballet, coral, ópera), amb exemples.
El Jazz.
Una análisi histórica evolutiva de les diferents formes musicals d'aquest tipus de mú-
sica (el Work song, el negro-spiritual, el gospel song, el btues. el naixement del jazz i la
seva evolució fins als nostres dies), amb exemples.

SECCIÓ 21.- "DANSA"

Danses populars, danses d'anirnació, iniciació als balls populars i moderns (vals, tango,
bolero-rumba, samba, pas-doble, etc.).



ÁREA DE CIENCIES DE LA NATURA

SECCIO 22.- "CIENCIES" (Física, Química, Ciéncies naturals, Ecolo-
gia, etc.)

Coordina Antoni LLORET (École Polytechnique, París)

1. l.'Univers cósmico

J

a) Iniciació a l' Astronomia amb practiques d' observació amb telescopis, per
Enric MARCO (Universitat de Valencia) i Raimon REGINALDO (Agrupació Astro-
nómica de Sabadell), 7 hores de curs, i observacions del cel totes les nits.

b) Origen i evolució de l'Univers, per Joan MIRO (Universitat de Girona).3 hores
de curso
Progrés historie de l' Astronomia. Galáxies. Estels: característiques i evolució.
Teories sobre I'evolució de l'Univers.
El sistema solar.
Moviments celests. El sol. Els planetes del sistema solar (arnb illustracions de
diapositives),
La vida a la Terra i altres planetes, per Josep M.a ROQUÉ. 1 hora de curso

2. La recerca bioquímica sobre el cáncer. per Alfred GINER i SOROLLA (Universitat
de Cornell, EUA). 8 hores de curso

3. Per que les coses són com són. (l.Untvers habitual explicat amb el coneixement
actual del rnicrocosrnos). per Antoni LLORET (École Polytechnique, París). 8
hores de curso

4. Reflexió deis fonaments de la microfísica quántica. per Gerard VASSALS (Uni-
versitat de Perpinvá), 4 hores de curso

5. Matemática
a) Pesos, Mides i Mesures deis Paisos Catalans (27 d'aqost, a la tarda).

b) Matemática i comunicació visual (28 d'aqost, al mati) per Claudi ALSINA
(Universitat Politécnica de Barcelona).

Sobre el concepte de proximitat en maternátiques, i Investigació científica i
burocracia, per Josep GUlA (Universitat de Valencia). 2 hores de curso

Mentre durara la Universitat sera exhibida una exposició sobre els "Pesos, Mides i
Mesures deis Paises Catalans" realitzada pel Museu de la Ciencia de l'Obra Cultural de
la Caixa de Pensions.

ÁREA DE COMUNICACIÓ COL·LECTIVA

SECCIÓ 23.- "PERIODISME, PUBLlCITAT I FOTOGRAFIA"

Coordina Enric SAPERAS

Tractament periodístic de la polemice "País s/elencié] Regne de Valencia" a la premsa
diaria valenciana.



Aquest seminari constara de tres sessions, en les quals sera analitzat el tipus de lIen-
guatge periodístic emprat per la premsa valenciana diaria, entorn de la polémica es-
mentada, durant la setmana del 8 al 14 de rnarc d'enguany. El tractament periodístic
donat a aquesta polémica sera estudiat a partir deis elements teorétics d'análisi eixits
de la sociologia de la comunicació de masses (dins del marc teóric de la Teoria de la
Comunicació) i rnitjancant les técniques de l'análisi de contingut i de l'análisi associa-
tiva o de contingencia.
Com és interpretat un mateix fet per diversos diaris?
Quin tipus d'argumentació i de retórica són emprats?
Ouins camps semántics són bastits en valorar ideológicament la identitat valenciana?
¿Com són interpretats i construrts els conceptes de "Paisos Catalans", "Catalunva",
"catalá". "Valencia", "valenciá", "espanvol". "senvera", etc.?
La mostra d'análisi, amb la qual es tará la practica analítica, és formada básicarnent
per "DIARIO DE VALENCIA" i "LAS PROVINCIAS".

Dia 19
Dia 20

Introducció teórica a l'análisi de contingut ial'análisi de contingen-
cia: ¿com cal estudiar el tractament periodístic de la informació de
premsa?
Análisi de "DIARIO DE VALENCIA" i "LAS PROVINCIAS"
Análisi comparada d'arnbdós diaris. Conclusions.

TEMARI

Dia 18

EL LLENGUATGE PUBLlCITARI, per Idil~iTApIA

Observacions

Aquest és un seminari completament obert i no cal cap tipus despecialització en so-
ciologia.
Els horaris són: cada dia (3 sessions), de dos quarts de deu a les onze.

Aquest curs és dirigit a qualsevol persona interessada per la publicitat sense cap co-
neixement técnic específico Consta de tres sessions, que tindran Iloc els dies 23, 24 i
25 d'aqost. Les sessions, amb carácter alhora práctic i teóric, faran referencia espe-
cialment a la publicitat d'imatge fixa.

Primera sessió

Característiques generals i trets específics del lIenguatge publicitari: text imatge.
Análisi i descripció de la publicitat,

Segona sessió

La publicitat com a rnitjá de comunicació. Persuasió i publicitat. Publicitat i imatge
d'un producte. Análisi practica.



Tercera sessió

Publicitat a Catalunya. Publicitat i Tercer Canal

CURS DE FOTOGRAFIA (12 classes). per Joan FONTCUBERTA i MANEL ÚBEDA

Justificació

Malgrat que la fotografia constitueix l'ernbrió de la moderna civilització de la imatge,
els estudis teorétics que hom hi ha dedicat són molt escassos. Aixó comporta que
s'apliquin criteris forca convencionals a l'hora d'entendre i utilitzar el mitjá fotografic.
Aquest curs, en la seva doble faceta teórica i practica, vol palesar com l'evolució de la
representació fotografica i de la tecnologia que la fa possible ha obert a importants
condicionaments culturals i ideológics, i pro posa exercicis de tipus experimental per
tal de cercar-ne alternatives.

TEMARI.

1. Introducció al concepte d'irnatqe fotografica. Etimologia del moto Cronologia de la
descoberta del nou rnitjá. La seva natura semiótica versus la seva natura social.
(Dia 18. Joan Fontcuberta)

2. Estética fotografica. Evolució del pensament estétic en fotografia: del mimetisme
pictóric a la maduresa i autonomia expressiva (Dia 19. Joan Fontcuberta)

3. Evolució de la tecnologia fotografica. Nocions de fotoquímica i óptica, i lIur aplica-
ció gradual al preces fotografic. (Dia 20. Joan Fontcuberta)

4. Procediments fotografics básics. Les emulsions fotosensibles: tipus i propietats.
Química fotografica elemental. (Dia 21. Joan Fontcuberta.)

5 i 6.
Emulsions fotosensibles d'elaboració artesanal. "Paper sala!" i "goma bicroma-
tada". Practiques. (Dia 23. Sessió doble. Joan Fontcuberta i Manuel Úbeda)

7 i 8.
La cambra fosca. Principis óptics i controls de la máquina de retratar. Disseny i
construcció de cambres fosques. Practiques. (Dia 24. Sessió doble. Joan Fontcu-
berta i Manuel Úbeda)

9. Exercicis i practiques alternatives. Experimentació. (Dia 25. Manel Úbeda)
10. Experimentació combinada de cambres estenopeiques i emulsions preparades

pels propis alumnes. (Dia 26. Manel Úbeda)
11. Fotogrames i quimiogrames. (Dia 27. Manel Úbeda)
12. Valoració deis resultats sobre la base d'una discussió deis esquemes habitual s de

la percepció (crítica del realisme ingenu, de I'hegemonia de la perspectiva central,
etc.) (Dia 28. Manel Úbeda)

Observacions

No cal que els alumnes tinguin cap noció de fotografia. Es recomana de portar bata o
roba especial per a les practiques.



Horari

Les classes tindran lIoc tots els dies (llevat del diumenge, dia 22) de dos quarts de deu
a les onze. El dilluns, dia 23, i el dimarts, dia 24, la classe sera doble, de dos quarts de
nou a dos quarts d'una,

SECCIÓ 24.- "MIT JANS AUDIO-VISUALS"

Coordina Josep M.a LOPEZ i LLAVí

Radiodifusió

Televisió

Cinema

Vídeo

Teórica: 2 hores diáries. al matí.
Disciplines: Realització, producció, allocució i redacció d'espais in-
formatius i retransmissions.
Practiques: Servei de radio UCE. lnstallació d'una emissora i pro-
gramació de diverses hores diáries segons el nombre dalurnnes.
(Places limitades). Presentat per Joan BOLADERES i Ferran GON-
ZÁLEZ.
Teórica: 1 hora diaria, al matí.
a) funcionament i problemática de la TV.
b) Análisi de programes de TVE.
Presentat per Jordi BERRIO.
Disciplines: elements de lIenguatge, estudi del cinema franquista i
postfranquista. 2 hores diáries.
Presentat per Lluís ALSINA, Artur AMORÚS i J. M.a LOPEZi LLAVf.
Projeccions de nit: tots els dies en acabar l'espectacle a la placa de
Prada. Cicle de cinema franquista i postfranquista.
Disciplines teóriques: Tecnologia del vídeo, elements específics del
vídeo al si deis áudio-visuals, diversitat de funcions del vídeo.
Presentat per Mireia DOMENECH, Josep M.a LOPEZ i LLAví i An-
toni MERCADER.
Practiques: enregistrament i edició diaria d'un vídeo reportatge de
I'UCE, a carrec de 2 equips dalumnes. (Places limitades.)

ÁREA O'ARQUITECTURA I DISSENY

SECCIÓ 25.- "ARQUITECTURA, DISSENY I ENGINYERIA"

Coordina Enric FRANCH

Primera part

a) Introducció al concepte de disseny moderno
(La industrialització i el naixement d'un nou rnitjá configurador del nostre entorn.)

b] Disseny i participació.
(Experiencies i intents de democratització del rnitjá del disseny.)

e) Disseny i "avantquardes".



(Noves actituds i tendencias aparegudes en aquests darrers anys.)
Exposició a cárrec del collectiu de l'Escola Elisava de Barcelona.

Segona part

a) Presentació, comentada pels autors, de la nova pro posta de 1'''Organització ter-
ritorial i administrativa de Barcelona: els nous barris", per L. CASASSAS i J.
CLUSA

b} Comentaris sobre les noves formes d" Artesania urbana", per J. DOL<;:RUSIÑOL.

ÁREA D'ESPORT I LLEURE

SECCIÓ 26.- "TALLER D'EXPRESSIÓ PLÁSTICA"

Coordinen Pilarín BAYÉS i Nani ALTIMIRAS

Dia 18 La joguina antica a Catalunya.
La joguina popular.
La joguina de la pre- i la postguerra (passada de diapositives).
Com es fa una joguina.
La joguina actual, la TV i la impossibilitat de jugar al carrer (passada
de diapositives),
Com es fa una joguina.
Com es pensa una joguina; experiencia de collaboració amb dife-
rents artesans.
Com es fa una joguina (passada de diapositives).
Aquestes classes funcionaran de 4 a 6 de la tarda.

Dia 19

Dia 20

Del 21 al
28 d'agost Taller de titelles, execució i muntatge de petits espectacles, per

Nani ALTIMIRA, del Grup NAIP.
Del 18 al
28 d'agost Tapís. per Dolors ILARI, de lEscola Municipal de Dibuix de Vic.

Tots els matins, de 9 a 12, Ludoteca.

"TALLER D'EXPRESSIÓ ESPORTIVA" Coordina Francesc PRUJÁ

1) Esports collectius

Básquet. futbol, voleibol, rugby,' handbol.
(Les activitats seran repartides en funció del nombre de participants en cada esport.)

2) Manteniment físic general

Aquesta activitat reunirá tots els qui volen practicar una activitat física generalitzada (a
base de curses, d'exercicis musculars i de flexió) per tal de mantenir-se en bona forma



física, o d'aconseguir-Ia. Els qui ho voldran, podran fer, també, practiques d'atletisme
(curses, salts, etc.): les installacions esportives del Liceu Renouvier ha permeten.
L'horari sera, cada dia. de 5 a 7 de la tarda.

SECCIÓ ESPECIAL SOBRE El PAís VALENCIA
Coordina Antoni ROYO

Funcionaran dues sessions diarias d'una hora i mitja

1.a sessió LLENGUA I LITERATURA
Descripció dialectológica del valenciá i Historia del procés nor-
matiu valenciá, per Josep NOGUÉS
Histórica de la literatura catalana al País Valencia, per Vicent
SALVADOR.

POLíTICA I QÜESTIO NACIONAL
El procés estatutari i l'actual estatut, per Lluís AGUILO i LUCIA
El nacionalisme de 1939-1975, per Vicent VENTURA.
El nacionalisme del 1975 a l'actualitat. per Adolf BELTRAN.
La qüestió sindical al País Valencia, per Pere BENEYTO
Perspectives actuals del nacionalisme valenciá, per Francesc de
P. BRUGUERA i Agustí SEGARRA.

2.a sessió

ESPECT ACLES

Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22

Orquestrina "La Singular" -Concert durant l'aperitiu i ball a la nit.
Cuca de Dasca -Grup de música popular valenciana.
Grup de Castellers de Vilafranca.
Noves veus de la cancó catalana, i Teresa Rebull.
Música clássica a l'esqlésia de Prada: Guillem Pérez (guitarra)
Jaume Francesc (violí).
Grup danirnació "El Setrill".
L'Agram _" A cavall del ternps".
Happening.
Cobla :
Mostra de vídeo i concert per la Secció de Música.
Comiat.

Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28

DEBATS

Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26

Assemblea.
Debat sobre er País Valencia.
Debat sobre sociolingüística.
Debat sobre la política cultural deis Ajuntaments.
Debat sobre el paper deis intellectuals en la societat d'avui,
Debat sobre l'etapa del postfranquisme als PP.CC.
Debat sobre la relació dependencia ciutadá-Estat.
Debat sobre la situació deis PP.CC. davant el repte d'Europa.



Dia 27
Dia 28

Assemblea general final.
Manifest sobre l'estat de la recerca científica als PP.CC.

EXPOSICIONS

MOSTRA DE LLlBRES INFANTILS I JUVENILS, i D'IL·LUSTRADORS (els lIibres són
cedits pel Servei del Llibre de la Generalitat de Catalunya.)
MOSTRA DE PESOS, MIDES I MESURES DELS PA"lSOS CATALANS (cedits pel Museu
de la Ciencia, de l'Obra Cultural de la Caixa de Pensions.)

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL

Catalunya Nord: Pere VERDAGUER i Miquel MAYOL
IlIes: Joan ALEGRET i Josep M.a LLOMPART
País Valencia: Josep Lluís BLASCO i Eliseu CLlMENT
Catalunya: Jordi BERRIO
Coordinació general: Joan ANÉ i RIBES

COMISSIÓ GESTORA

Joan ANÉ i RIBES
Jordi BERRIO
Jordi ESTIVILL
l.lorenc PLANES
Miquel MA YOL
Joaquim ROMAGUERA
Frederic BOIX
Eugeni GIRAL

NOTES

••

De nou ens acollirá el Liceu Renouvier de Prada (a la carretera de Catllar).
Els espectacles seran a la placa de Prada.
Tothom pot inscriures sense que calgui considerar l'edat, el sexe o els estudis fets.
Hi haurá servei de guarderia per als infants a les hores de classes .
Podeu sol-icitar ajuts de treball en el moment de matricular-vos. Demaneu informació.
El pagament de matrícula es fará en francs.
Tots els serveis seran qratuits. inclosos els espectacles i el servei de guarderia.

HORARIS

Seccions, al matí: de 9 a 2/4 d' 1.
Taules rodones i treballs interdisciplinaris de 2/4 de 4 a 2/4 de 6.
Debats, a partir de les 6 de la tarda.
Vetllades i espectacles, a la placa de Prada a les 10 del vespre.



TRANSPORT

Hi haurá un servei d'autocar directe BARCELONA, PRADA, BARCELONA.
Preu, 2.000.- pesetes (anar i tornar), amb sortida de Barcelona el dia 17 d'agost, a les
2 del migdia, de la Placa Universitat, i retorn el dia 29 d'agost, a les 10 del matí. Places
limitades.

PREUS

Matrícula, 250 francs. Estada, 750 francs. Total, 1.000 francs.
Menors de 13 anys, 600 francs (tot inclós).

SECRETARIA GENERAL, INFORMACIÓ i MATRICULACIÓ

Associació "Arnics de I'UCE". Passatge de la Mercé. 3, 1.er 2.a, B. Barcelona-11.
Telefon 2545698. (dies feiners, de 10 a 1 i de 5 a 8).

ALTRES LLOCS D'INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ

CIUTAT DE MALLORCA:
Obra cultural Balear.
Carrer de la Impremta, 1. Tel. (971) 22 32 99

PERPINVÁ:
Centre de Documentació i Animació de la Cultura Catalana
42, carrer de la Gran Bretanya. Tel. (07 33 68) 61 66 30 poste 6537

VALENCIA:
Secretariat de I'Ensenyament de l'ldiorna
Carrer de Moratín, 15. Tel. (96) 322 58 19.

VIC:
Secretaria de I'UCE
Carrer de Manlleu, 101. Tel. (93) 8862647

SECCIONS

1. Iniciació a la Cultura Catalana
2. Llengua elemental
3. Lingüística
4. Literatura
5. Sexologia
6. Psicologia aplicada-Iniciació al psicodrama
7. Antropologia
8. Ciéncies de l'alirnentació
9. Ciéncies de la-salut

10. Pedagogia
11. Folklore viu



12. Nous moviments socials
13. Sociologia
14. Ciencia política i Dret
15. Economia
16. Agricultura
17. Historia deis PP.CC.
18. Filosofia
19. Arts plástiques
20. Música
21. Dansa
22. Ciencias (Física, Química, Ciencies naturals, Ecologia, etc.)
23. Periodisme, Publicitat i Fotografia
24. Mitjans áudio-visuals
25. Arquitectura, Disseny i Enginyeria
26. Taller d'expressió plástica- Taller d'expressió esportiva

TAULES RODONES

Dia, 18 Ciencies de la Salut -Les intoxicacions alimen téries.
Sociologia -Les conseqúéncies de la crisi a Catalunya.
Ciencias de l'alimentació -Alimentació i Indústria. ¿És possible de
menjar "bé" amb uns aliments completament industrialitzats?
Economia -El pla territorial de Catalunya: possibilitats de realitza-
ció.
Periodisme +-Els mitjans de comunicació a Catalunya.
Agricultura -El paper de /'agricultura en la sortida de la crisi actual.
Arquitectura i Disseny -Disseny i producció cultural.
Lingüística -Cantonalisme lingü/stic i supervivencia del cetelé.
Psicologia aplicada -La psicoenétisi i el coso
Taula rodona sobre un tema científico
Historia, 1 -L 'actual decadencia, marginació i provincialització de
Catalunya. Els mites de Catalunya (especialment, el deis 3 presi-
dents).
L'estet de la Historia de la ciencia a Catalunya en comparació amb
/'estranger (investigació, ensenyament, difusió, interés, etc.)
Nous moviments socials -Moviment ecologista. ¿Una mirada al
futur o bé la projecció d'un passat roméntic?
Sexologia -Sexe i procreació. Sexe i realització personal.
Arts plástiques -Les avantguardes ertistico-culturets a la darreria
del segle Xx.
Literatura -El públic en la literatura catalana.
Historia, 2 +-Poder militar i poder civil a l'Espanya conternporenie.
Filosofia -Els titosots com a intetlectuels.
Éliane Thibaut-Comelade -Els principis alimentaris. De la utilitza-
ció racional diaria de la nostra cuina tradicional.

Dia 19

Dia 20

Dia 21

Dia 23

Dia 24

Dia 25

Dia 26

Dia 27
Dia 28



Sessions nocturnes de cinema

Dimecres 18
"Pena, penita, pena" (1979-81) de Jordi Tomas i Francesc Estrada.
Cinema espanyol sota el franquisme: 1.
"El verdugo" (1963) de Luis G. Berlanga.

Dijous 19
4 pel.lícules de Pere Portabella sobre Joan Miró:
"Aidez I'Espagne. Miró 1936" (1969), "Miró, l'altre" (1969).
"Miró, forja" (1973) i "Miró, tapis" (1973).

Divendres 20
"Boourn!" (1978) de Jan Baca i Toni Garriga.
Cinema espanyol sota el franquisme: 2.
"El jardín de las delicias" (1970) de Carlos Saura.

Dissabte 21
Una tetralogia d'Eugeni Anglada:
"Grotesque show" (1972-73), "La rabia" (1974-75).
"El pitus" (1975-76) i "Cavall For!" (1976).

Diumenge 22 -Tarda per a la mainada.
"África en qlobus" (1979-81) de Jaume L1ansana.
"El lleó. la bruixa i l'arrnari" (1979) de Bill Melendez.

Diumenge 22
"Poetes catalans al Price. Veus dahir, imatges davui" (1981) Jordi Feliu.
Cinema espanyol sota el franquisme: 3.
"Canciones para después de una guerra" (1971) de Basilio M. Patino.

Dilluns 23
"Espectroscópia M6ssbauer" (1982) d'Oriol Font.
"Tot l'envor de dema" (1976) de Josep Méndez.

Dimarts 24
"Amor!" (1982) de Raúl Contel.
Cinema espanyol sota el franquisme: 4.
"El espíritu de la colmena" (1973) de Víctor Erice.

Dimecres 25
"Cántic de Ilum i ornbra" (1979-80) d'Anna Miquel.
"La torna" (1977 - 78) de Francesc Bellmunt.

Dijous 26
"Picasso, l'alegria de viure" í 1980-81) de Jordi Artigas.
Cinema espanyol sota el franquisme: 5.
"El desencanto" (1975) de Jaime Chávarri.

Divendres 27
"Ofici de tenebres" (1979-80) d' Agustí Espriu.
"85 anys de cinema a Catalunya" (1982) d'Euqeni Anglada.

UNIVERSITAT



INSTITUCIONS SOCIALS I CUL TURALS QUE HAN COL'LABORAT AMB LA
UNIVERSITAT CATALANA O'ESTIU

ASSOCIACIO AMICS DE LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
ACCIO CULTURAL DEL PAís VALENCIA
AJUNT AMENT DE BARCELONA (área de Relacions Ciutadanes, area de Joventut, área
de Cultura i área de Sanitat)
AJUNT AMENT DE GIRONA
AJUNT AMENT DE LLEIDA
AJUNT AMENT DE REUS
AJUNT AMENT DE SOLSONA
AJUNT AMENT DE VIC
ASSEGURANCES MÚTUES AGRíCOLES DELS PIRINEUS ORIENTALS
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, (Obra Social)
CAIXA RURAL PROVINCIAL DE GIRONA
CAIXA REGIONAL DE CREDIT AGRíCOLA MUTU DELS PIRINEUS ORIENTALS
DIPUTACIO DE BARCELONA (Ensenyament i Cultura)
DIPUTACIO DE GIRONA
FUNDACIO CONGRES CULTURA CATALANA
FUNDACIO JAUME BOFILL
FUNDACIO ROCA GALÉS
GENERALlT AT DE CAT ALUNY A (Conselleria de Cultura -Servei de Promoció Cultural,
Servei de Relacions Culturals i Servei del l.libre)
GENE~ALlT AT DE CAT ALUNY A (Conselleria d'Ensenyament -Direcció General
d' Ensenyament Universitari)
GENERALlT AT DE CAT ALUNYA-PRESIDENCIA (Comissió Interdepartamental de
Recerca i Innovació Tecnológica --ClRIT-)
GRUP ROSSELLONÉS D'ESTUDIS CATALANS
OMNIUM CULTURAL DE TARRAGONA
OBRA CULTURAL BALEAR
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DE PENSIONS-MUSEU DE LA CIENCIA
OFFICE RÉGIONAL DE LA CULTURE
SECRETARIAT DE L'ENSENYAMENT DE L'IDIOMA, VALENCIA

Aquesta relació compren les entitats que fins ara han confirmat la seva collaboració.
De totes maneres,aquesta lIista, sera completada amb aquelles entitats que des dara
fins al 15 d' agost ens confirmin lIur collaboració.
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