


PRESENTACIÓ

La Universitat Catalana d'Estiu s'ha anat fent
sense interrupció, a Prada, des de f'any 1969:
aquest estiu seran ja setze anys de la nostra
institució universitaria, Durant tot aquest temps
ha estat un IIoc d'encontre de persones de dlfe-
rent edat i condicló, de gents deis diversos
paisos de la nostra nació, és a dir, deis paisos
units per la nostra comuna IIengua catalana:
els Pa'isos Catalana. Durant tot aquest temps
s'h: han ensen¡at s'hi han tractat i shi han de-
batut materíes humanístiques, disciplines cien-
tífiques, qüestions socials i temes polítics, i
a.xó s'ha dut a terme combinant-hi l'lnteres pel
passat, I'atenc.ó al present i la preocupació
pel futur. Durant tot aquest temps s'han pro-
duit canvis histories, administratius ° polítics
en els nostres paises. canvis que, d'alguna ma-
nera, s'han anat reflectint en el desenvolupa-
ment de la nostra Untversltat. Pero els proble-
mes de fons que ens afecten com a comunitat
continuen existint i la Universitat Catalana d'Es-
tlu continua tenint un sentit i acomplint una
funció: punt d'encontre de catalans (del nord
i del sud de les Alberes), de valencians, de
balears...: punt d'encontre d'alurnnes i de do-
cents de diverses íacultats unlversltárles, que
acull igualment els qui ja tenen estudis i els
qui no en tenen; IIoe d'estudí i també IIoc d'es-
barqiment. I la seva celebració a Prada ha esde-
vingut ja una tradlcló.

L'lndret (la vila de Prada, regada per La Tet
i ombrejada pel Canigó) és un deis paisatges
més bells de la nostra terra. I deis més plens
de significacions lleqendarles, histórlques i cul-
turals: la suposada naíxenca del comte Guifré
el Pelós al castell del poble veí de Ria, I'emotiva
canco popular de les muntanyes del Canigó, la
hlstórlca abadia de Sant Miquel de Culxá, el
gran poema Canigó amb que Jacint Verdaguer
va cantar la naixenca de Catalunya des del el-
mal de la seva renalxenca, els concerts de Pau
Casals, la tomba de Pompeu Fabra.i.



INSTITUCIONS SOCIALS I CULTURALS QUE HI HAN COL'LABORAT

Associació Amics de la Universitat Catalana
d'Estiu

Acció Cultural del País Valencia

Ajuntament de Barcelona
Area de Relacions Ciutadanes
Area de Joventut
Area de Cultura
Area de Sanitat

Ajuntament de L1eida

Ajuntament de Girona

Ajuntament de Reus

Ajuntament de Cambrils

Ajuntament de Flix

Assegurances Mútues Agrícoles deIs Pirineus
Orientals

Caixa Regional de Credlt Agrícola Mutu deIs
Pirineus Orientals

Consell General deIs Pirineus Orientals

Diputació de Barcelona
Ensenyament i Cultura

Diputació de L1eida

Diputació de Girona
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INTRODUCCIÓ ALS PAisos CATALANS SECCIÓ 1

PROGRAMACló

Historia del Nacionalisme als Palsos Catalans
JOSEP LLUíS CAROD-ROVIRA

Introducció a la Cultura Catalana
RICARD SERRANO

Els Parsos Catalans a través de la Historia
ANTONI SIMó I MASSó

Coneixement deis Paísos Catalans
MIOUEL MAYOL,
ANTONI ROYO i

BARTOMEU CARRIÓ

COORDINACIÓ

MIOUEL MA YOL



LLENGUA ELEMENTAL SECCIÓ 2

PROGRAMACIÓ

Grup A

Destinat a alumnes no catalanoparlants.
Nivell d'iniciació o molt elemental, per a fami-
liaritzar en l'ús de la lIengua, especialment la
parlada. Practica mltjancant exercicis de lectu-
ra i lIenguatge. Treball de grupo

Grup B

Destinat a alumnes amb coneixements ele-
mentals de catalá, Nivell rnltjá, per a millorar
aquests coneixements en temes de fonoloqla
i ortografía. i ampliar els adquirits en morfo-
logia i sintaxi. Comentaris, en grup, de lexlc i
fraseologia sobre textos escollits.

Grup C

Destinat a alumnes amb coneixements més so-
lids de catala. Nivell superior, per a consoli-
dar conceptes concrets, aclarir punts gramati-
cals conflictius i aprofundir, sobretot, I'estu-
di de" la sintaxi. Anállsl coHectiva de: léxlc
-comú, dialectal, literari, tecníc--; i fraseolo-
gia. Introducció a la correcció de textos.

COORDINACIÓ

ROSER LATORRE I GAlA

PROFESSO PARTICIPANTS

O BORRAS,
POMARES i
ERCt ROCA



LINGüíSTICA SECCIÓ 3

PROGRAMACIÓ

Lectura crítica de les Elegies de Bierville, de
Caries Riba.

Dialectologia rossellonesa, i el catala i el fran-
ces comparats.

Aspectes de fonologia catalana: el cas del va-
lencía.

COORDINACIÓ

PERE VERDAGUER

PROFESSORS PARTlCIPANTS

JAUME MEDINA ¡ JOAN RAMON BORRAS



LITERATURA SECCIÓ 4

PROGRAMACIÓ

La poesia a la literatura insular.
JOSEP M.a LLOMPART

Prosa i poesia entre I'Edat Mitjana i el Renal-
xement. AUGUST BOVER

Comentaris crítics de «Bearn-, de Llorenc Vi-
lIalonga. JOAN ALEGRET

Conferenciant invitat
ANTON ESPADALER

COORDINACIÓ

ALEGRET



SEXOLOGIA
~-------------------------------------------_._-

SECCIÓ 5
~----------------------------------------------_._-

- INTRODUCCló

Grup de formació que treballará mltjancant la
discussió i l'experimentaci6.

PROGRAMACló

La repressió sexual en la societat contempo-
ránla.

Naturalesa VS. cultura.

Masculíjfemeni: el mite de la diferencia.

Erotisme i plaer.

El cos: comunicació i joco

Seducció i possessió.

La gelosia.

Necessitat i desig.

Conflicte i disfunció.

OBSERVACIONS

El grup sera tancat i format per un rnáxlm de
24 persones d'ambdós sexes.

COORDlNACló

PERE FONT

POFESSORS PARTlCIPANTS

FREDERIC BOIX

ANNA REIG



PSICOLOGIA APLICADA SECCIÓ 6

PROGRAMACIÓ

1r. dia: De 9.00 a 10.00h., presentació i com-
posició deis grups.
De 10.30 a 12.00 h., petit grup A.

2n. dia: De 9.00 a 10.30 h., anállsl corporal.
De 10.45 a 12.15 h., gran grup A.

3r. dia: De 9.00 a 10.30 h., gran grup A.
De 10.45 a 12.15 h., psicodrama A.

4rt. dia: De 9.00 a 10.30 h., analisl corporal.
De 10.45 a 12.15 h., gran grup A.

Se. dia: De 9.00 a 10.30 h., gran grup A.
De 10.45 a 12.15 h., psicodrama A.

6e. dia: De 9.00 a 10.30 h., anallsl corporal.
De 10.45 a 12.15 h., gran grup A.

7e. dia: De 9.00 a 10.30 h., gran grupo
De 10.45 a 12.15 h., psicodrama.

Be. dia: De 9.00 a 10.30 h., anallsl corporal.
De 10.45 a 12.15 h., gran grup A.

ge. dia: De 9.00 a 10.30 h., gran grupo
De 10.45 a 12.15 h., psicodrama A.

1Oe.dia: De 9.00 a 10.30 h., anállsl corporal.
De 10.45 a 12.15 h., gran grup A.

INTRODUCCIÓ

La secció de Psicoanallsl de Grup és forma-
da per psicoanalistes del G.A.I.R.P.S. (Grup
d'Anállsl Institucional i de Recerca en Psicolo-
gia Social) amb seu a Perpinya. Tindran la
funció de monitors i observadors.

Cal remarcar que els grups seran tancats a
partir de les 10.00 h. del matí del primer dia.

Al llarq del curs és previst de fer alguna sessió
tebrica sobre la Pslcoanálisl i els grups (taula
rodona, debat).

COORDlNACIÓ
JEP GOUZY-ANRICH



CIENCIES DE L'ALlMENTACIÓ SECCIÓ 7

. INTRODUCCIÓ

Dletetlca: una ciencia de la vida, els alirnents
i la salut.

Introducció a les ciencles de I'alimentació i
criteris per a orientar el consum cap a una
practica alimentaría equilibrada.

PROGRAMACló

Els 63 nutrients essencials. Biodisponibilitat.
fndex de qualltat nutricional. Aliments rics/
pobres.

La classificació díetetlca deis aliments.

Distribució d'apats. Planificació de menús.

Guia de I'alimentació diaria.

L'allrnentacló del nadó, la mainada i I'adult.

Dietes per a l'embarás, I'alletament i la vellesa.

Prevenció de toxiinfeccions allmentáries.

Experiments científics que es poden menjar.

PRACTIQUES

Metodes de COCCIO, receptes casolanes i me-
nús de la salut.

L'ús de plantes arornatlques remeieres a la
cuina.

Com podem descobrir fraus adulteracions en
els aliments.

El cas de les gambes verdes.

Com podem saber si un vi és natural o quí-
mico

El pernil dolo i les fecules.

Experiments faclls per a determinar si un
aliment conté ferro, vitamines i altres nu-
trients essencials.

COORDINACIÓ

JOAN C. BORRAS i

CARME HERNANDEZ



FOLKLORE VIU SECCIÓ 8

PROGRAMACIO

Les cancons tradicionals de Catalunya Nord i
els rituals del curs de I'any (Nadal, Carnaval,
Pasqües, Sant Joan... ).

Presentació del programa. ROBERT ROOUÉ.

Evolució de la cobla. ROBERT ROQUÉ.

La tenora. JOAN ROCA.

Els compositors. ROBERT ROQUÉ.

La Cultura Popular. ANTONI ANGUELA.

Els Castellers. JOAN GALA.

La casa pairal de Perplnya (el Castellet). JO-
SEP DELONCLE.

Altres manifestacions folklbriques. ROBERT
ROQUÉ.

El fet social. ROBERT ROQUÉ.

Ensenyament practlc de bailar sardanes. Nú-
RIA PLADEVALL.

COORDINACló

ROBERT ROQUÉ i

RAMON GUAL (fill)

PROFESSORS PARTlCIP~NTS

MATlES MAZARICO,

JOAN MIQUEL PARAIRE i

LLUrS SIFONER

HORARI

Cada matí d'11 a 2/4 d't.



NOUS MOVIMENTS SOCIALS
L~---------------------------:---- _

SECCIÓ 9
L--------------------------- .

ANIMADORS
ARMAND DE FLUVIA, ANTONI MONTSERRAT,

GABRIELA SERRA i CARLES RIERA

PROGRAMACló
1. Introducció

a) Els nous moviments socials: expressió
diversa d'una mateixa realitat.

b) Els nous moviments socials: síntesi cap
a una nova societat.

c) Els nous moviments socials: una alter-
nativa global en els Paisos Catalans.

2. Unitats dldáctiques

árnbit 1: L'eros i I'alliberament personal
social.

arnbit 2: Progrés i ecologia.

árnblt 3: Moviment per la pau.

árnbit 4: L'alliberament nacional: un nou
moviment social.

3. Conferimcies

a) Cap a la societat postindustrial. LLUrS
RACIONERO.

4. Projecció de vídeos

Dinámica

Cada árnbit de la secció es desenvolupara
en dues sessions amb una durada de sis
hores. D'aquestes, tres es dedicaran al de-
bat en petit grup sobre un text directament
relacionat amb la temática de l'arnblt.

La primera jornada desenvolupará els ele-
ments 1 i 3a del programa.

La secció es cloura en la darrera jornada
amb I'element 3b del programa i un debat
final de valoració global.

PROPOSTES MULTIDISCIPLlNARIES

1. Conferencia: "La societat de l'oc!». LLUíS
RACIONERO.

2. Debat: "Cap a la societat postindustrial» /
Sociologia, Historia, Economia, Filosofia,
Ciencíes, Mitjans de comunicació, Nous rno-
viments socials.

3. Debat: «Erotlsme i socíetat- / Feminisme,
Sociologia, Arts, Filosofia, Nous moviments
socials.

1. "Cap a la societat postindustrial ». LLUíS
RACIONERO (urbanista, doctor en econo-
mia i enginyer industrial, autor de I'assaig:
«Del paro al ocío-) ,



NOUS MOVIMENTS SOCIALS SECCIÓ 9

Amblt 1: L'EROS I L'ALLlBERAMENT PERSONAL I SOCIAL

1.' SESSIÓ

1a) Eras i personalitat humana.

1b) Eras i personalitat social.

le) La sexualitat en la persona humana.

ld) La sexualitat com a dinamitzador social.
Sexualitat i dlalectlca social.

1e) L'erotisme i la sexualitat al lIarg de la his-
toria. Analisi diferencial en les diferents
societats i cultures.

1f) Anállsi de les diferents escoles de pensa-
ment científic i filosóflc entorn del fet
erótlc i sexual.

19) Erotisme, sexualitat i reproducció.

1h) L'erotisme i la sexualitat com a factors
d'equilibri personal i evo!ució social.

1i) Els «rols •• i practiques sexuals autolimi-
tats: I'especialització sexual, un factor d'e-
volució o de regressió?

2.' SESSIÓ

lj) «Rols» i practiques sexuals estimulats
prohibits en la nostra societat: causes
efectes.

1k) El patriarcat: causes i funció social.

11) El «mascllsrne»: causes i funció social.
Masclisme, erotisme i sexualitat.

1m) HeterosexualitatjBisexualitat: de I'espe-
cialització a la universalització de I'eros.
L'homosexualitat: del conflicte i la repres-
sió a I'alliberament gai.

1n) La repressió erótica i sexual: endoqena i
social j causes i conseqüencies indivi-
duals i socials. Por, pudor, moral, tabús i
penalització de les practiques i relacions
sexuals censurades.

10) Repressió sexual i manteniment del siste-
ma d'explotació.

1p) Eros, sexualitat i alliberament.



NOUS MOVIMENTS SOCIALS SECCIÓ 9

Ámbit 2: PROGRÉS I ECOLOGIA

1.• SESSló

2a) L'explicació del món i de la natura des de
la filosofia grega fins al segle XIX a Occi-
dent.

2b) La cristaHització ñlosófíca deis anomenats
nous moviments socials.

a- SESSIÓ

2c) La reconversió ecolóqlca de les idees eco-
nómlques com a necessitat de supervl-
vencía.

2d) Dlaqnóstic de la mutació econorníca del
sistema.

2e) Les tensions ecolóqiques actuals en el
planeta.

2f) La crisi economico-ecolóqlca a Catalunya.

2g) L'estrateqla del sistema a Catalunya i als
Patsos Catalans.

2h) Les alternatives populars.

Ámblt 3: MOVIMENT PER LA PAU

1.• SESSIÓ

3a) Introducció:

Manlfestació de la cursa d'armaments a
l'Estat espanyol.

Importancia del Moviment per la Pau al
conjunt d'Europa.

3b) Historia de la política europea en els úl-
tims anys.

2 .• SESSIÓ

3c) Vinculacions de l'Estat espanyol amb el
militarisme internacional.

3d) L'Estat espanyol i I'OTAN.

3e) Arguments a favor de I'OTAN.

3f) Propostes per al Moviment per la Pau.

3g) Moviment per la pau al Principat.



NOUS MOVIMENTS SOCIALS SECCIÓ 9
--_.------------------------------------------------------------------------------------------

Amblt 4: L'ALLlBERAMENT NACIONAL: UN NOU MOVIMENT SOCIAL

1." SESSló

4a) El nacionalisme en la hlstorla contempo-
ránla deis Paises Catalans.

4b) El nacionalisme: un fenomen de classe?

4c) El fet nacional, avui: aspectes culturals,
polítics i econórnlcs.

4d) La necessárla renovació ideológica del na-
cionalisme catala. Alliberament nacional i
revolució cultural en els Palsos Catalans.

4e) L'alliberament nacional com a marc de
desenvolupament de les noves alternatives
socials.

4f) ¿És possible la identificació de les olas-
ses i els sectors populars amb un nou pro-
jecte de catalanisme? El pes específic del
catalanisme conservador.

2.' SESSIÓ

4g) L'alliberament nacional com a projecte
global d'alliberament.

4h) Analisl global de I'evolució de les rela-
cions internacionals. Crisi económica i
neocapitalisme. Europa en I'entrellat in-
ternacional. L'Estat espanyol en el pano-
rama internacional. El fet nacional davant
el món: col·laboració o enfrontament soli-
dari amb la consolidació de la cultura, I'e-
conomia i la política del neocapitalisme.

4i) El no-alineament: una alternativa global.

4j) Autodeterminació i no-alineament: una
síntesi necessárla cap a una sobirania na-
cional real i solidaria.

4k) L'alliberament nacional: un nou moviment
social.



SOCIOLOGIA
~--------------------------------------------------------------------------- .. -

SECCIÓ 10

COORDINACIÓ

JORDI ESTIVILL

PROFESSORS PARTICIPANTS
IGNASI PONS i

SALVADOR GINER

PROGRAMACló

Programació i estrateqles d'intervenció sobre
la realitat social, cultural i sanitaria d'una 10-
calitat.

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

2. Caracterització general d'una localltat.

2.1 Població.

2.2 Trets geografics.

2.3 Activitats econorniques.

2.4 Equipaments socials i sanitaris.

2.5 Vida associativa i cultural.

2.6 Vida política i sindical.

3. Metodologia de localització i anállsl deis
components bastes de la xarxa social, sani-
taria i cultural d'una determinada població.

3.1 El problema de les fonts.

3.2 Pla d'aproximació a la vida social, cul-
tural i sanitaria. Tecnlques.

3.3 Vers una formulació de la política so-
cial.

4. Aplicació de la metodologia en tres models
concrets.

4.1 Dlaqnóstic de les necessitats culturals,
socials i sanítártes.

4.2 Estudi crític del programa actual.

4.3 Elaboració d'un nou programa de polí-
tica social, cultural i sanitaria.

4.4 Control i seguiment deis resultats.

5. Reflexió i crítica de la metodologia.

OBSERVACIONS
En aquest curs, després d'una sessió teórlca,
es treballará per grups sobre tres models dife-
rents de localitat. Cada grup rebrá un conjunt
de dades i de materials per tal que pugui ela-
borar un dlaqnóstlc i el corresponent pla d'ac-
tuació. Diaqnóstlcs i plans seran sotmesos a
la discussió i a la crítica de la resta deis par-
ticipants. Donades les caracteristlques d'aquest
curs, és convenient la continuitat en l'asslsten-
cia.



SECCIÓ 11CIENCIA POLÍTICA I QÜESTIÓ NACIONAL

PRESENTACIÓ

Tema: dlalectlca interna deis processos d'alll-
berament nacional.

PROGRAMACIÓ

El tema se centrara en la problemática cata-
lana, pero, tal com hem fet al tres anys, paral-
lelament hi dedicarem una bona part a les ex-
perlencles hlstóríques recents d'altres nacions.

Així, d'una banda pretenem fer unes propos-
tes de definició i classificació deis diferents
models d'opressió nacional, en funció deis in-
teressos i de les actitud s de classe; i d'una
altra banda, fer una descripcló i una interpre-
tació deis diferents processos d'alliberament
nacional, no pas considerats com un tot ho-
mogeni, ni prenent-ne com a punt d'lnteres un
sol sector social o ldeolóqic, sinó analitzant-ne
les diferencies i contradiccions internes, tant
en el camp social -moderatsjprogressistes,
conservadorsjrevolucionaris-, com en el camp
polític -regionalismejnacionalisme, autono-
mismejindependentisme-, etc.

Dedicarem almenys una sessió a la figura de
Jaume Compte i al PCP (Partit .Catala Prole-
tari) en I'avinentesa del 50e. aniversari deis
fets del 6 d'octubre.

Vindrá a fer una conferencia-colloqui una per-
sona representativa d'algun país estranger en-
tre els exemplificats en el curset.

COORDINACIÓ

JOSEP GUlA

PROFESSORS PARTlCIPANTS

EDUARD VINYAMATA, JORDI VERA,

IMMA TUBELLA, JORDI MONERS,

JOSEP GUlA i VICENT BELLÓ



ECONOMIA
~--------------------------------------------------------------------------------------~~

SECCIÓ 12

. PROGRAMACló

La política industrial: tendéncles actuals i
perspectivesde futur.

les economies catalana i valenciana estan irn-
mergides en un procés de canvis importants
en el seu teixit industrial. la política econo-
mica respon -amb retard- a la nova situa-
ció generadaper la crisi económíca, que es va
caracteritzant sobretot com una crisi tonamen-
talment industrial.

El curs té per objecte I'examen d'aquesta nova
política industrial i d'alguns deis seus trets
característics: política de reindustrialització,
adaptació a canvis en els preus relatius deis
factors, noves tecnologies, impacte sobre el
territori, redescobriment de vells sectors in-
dustrials, noves aproximacions des del pensa-
ment econórnlc, etc. Ens proposem que el ri-
gor en el tractament deis temes sigui compa-
tible amb el rnáxlm de claredat expositiva a
ti que el curs estigui realment a I'abast de
tothom.

COORDINACló

JOAN TRUllÉN I THOMAS

PROFESSORS PARTICIPANTS

EMERIT BONO, JACINT ROS HOMBRAVElLA,
MANUEl ESTEVE RIOS, EMllI GASCH,

FRANCESC ROCA I RUSEll
i JOSEP M. CARRERAS



SECCIÓ 13AGRICULTURA
:----------------------------------------------------------------------------~

PROGRAMACIÓ

Dia 16: Matí: Presentació de I'agricultura deis
Paises Catalans.

Dies 17 i 18: Encontre de técnlcs deis Paises
Catalans.

Dia 17: Matí: Degustació de préssecs i vins.
Tarda: Es faran dos grups: un per a
visites vitivinícoles i un altre per a
visites arboricoles.

Día 18: Matí: 9,00 h.: La formació, la investl-
gació i la vulgarització als diferents
Pa'isos Catalans. 12,00 h.: Presenta-
ció de la Institució Catalana d'Estudis
Aqraris, 13.00 h.: Dinar en comú.
Tarda: Visites tecníques i turístiques.

Dia 20: Horticultura.
Matí: Debat sobre horticultura bloló-
gica.
Tarda: Visita d'explotacions hortícoles.

Dia 21: Els boscos als Palsos Catalans.
Projecció de diapositives al matí i vi-
sites a la tarda,

Dia 22: La Muntanya.
Matí: Política de la muntanya als Paí-
sos Catalans.
Tarda: Visites en zona de muntanya.

Dia 23: Mutualisme i Agricultura.
Matí: Les mútues agrícoles als Paises
Catalans.
Tarda: Demostració practica sobre el
tema: pesticides i precaucions d'utl-
lització.

Dla 24: Credit i Agricultura.
Matí: El credít agrícola i la compra
de la terra.
Tarda: Visita de les instal-Iacions del
Credlt Agrícola de Perplnya.

Dia 25: L'agricultor i el Mercat Comú.
Matí: ¿Que significa per a l'agricultor
nord-catalá ésser al Mercat Comú?
¿Oue esperen, els agricultors deis Pal-
sos Catalans del sud, del Mercat
Comú?
Tarda: Debat _amb les seccions de
Geografia i possiblement d'Economia
sobre el tema: «L'adhesló d'Espanya a
la C.E.E. i I'esdevenidor de l'agricul-
tura deis Palsos Catalans».

COORDlNACIÓ

LLORENCPLANES,
PEPPÉREZ

JAUME TAURINYA



COOPERATIVISME SECCIÓ 14

PROGRAMACIÓ

1. DOCTRINA DEL COOPERATIVISME.

Bases del cooperativisme.

Com neix el cooperativisme.

Principis etlcs del cooperativisme.

Bases econornlques del cooperativisme.

Superstructura cooperativista.

2. HISTORIA DE LA COOPERACló A CATALU-
NVA.

Els pioners de Rochdale.

Les primeres cooperatives a Catalunya.

Llei de Bases de la Cooperació de la Gene-
ralitat de Catalunya de I'any 1934.

Llei de Bases de la Cooperació de la Gene-
ralitat de Catalunya de I'any 1983.

3. L'EMPRESA COOPERATIVA.

La cooperació i la democracia económlca.

Funcionament empresarial de les coopera-
tives.

Flnancarnent.

Creació de riquesa i progrés.

4. COOPERATIVISME DE CONSUMIDORS I HA-
BITATGES.
Característiques i objectius.
Problernatlca actual i experiencia.
Visites.

5. COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT I
SERVEIS.
Característiques i objectius.
Problemática actual.

Intercooperació i Federació.

6. COOPERATIVISME JUVENIL I ESCOLAR.
Atur i cooperativisme juvenil.
Cooperatives escolars.
Experléncles.
Problematíca actual i expertencles.
Passar vídeos: Cooperació (Tarda).

7. COOPERATIVES AGRARIES.
Característiques i objectius.
Problemática actual i experiencia.
Visites.

8. LA LLEI CATALANA DE COOPERATIVES
EL FUTUR DEL MOVIMENT COOPERATIU.
Discussió de la Llei Catalana.
Objectius i futur del moviment cooperatiu.



SECCIÓ 14COOPERATIVISME

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

Visites a Cooperatives, Passades de Videos i
Taules Rodones.

Els alumnes rebran un llibre de Temática Coo-
perativista.

Programa elaborat conjuntament per la Funda-
ció Roca i Galés i ESICO, i amb participació
de membres de la Confederació de Cooperatl-
ves de Catalunya.

COORDINACIÓ

BENET VIGO I TRULLA
i FRANCESC VERNET I MATEU

PROFESSORS PARTICIPANTS

ALBERT PÉREZBARÓ, JAUME TERRIBESI ALA·
MEGO, MARTA FERRÉS ZENDRERA, XAVIER
PLANA I BASSOLS, GABRIEL PLANA I GABER·
NET, M. NúRIA ESTEVEI RUFIÉ, ANGEL ECHE·
VARRIA TORRECILLA, JOSEP ISERN i ESPE·

RANC;A SANS
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PROGRAMACIÓ El pensament de Rafael Campalans i el socia-
lisme eatelá.

El feudalisme valenclá ALBERT BALCELlS

ENRIC GUINOT

1. Conquesta i repoblació del País Valencia:
noves aportacions.

2. La construcció del feudalisme valencíá.

3. Una senyoria medieval: l'Orde de Montesa.

4. Les comunitats rurals.

5. La crisi del feudalisme al País Valencia i la
seua eixida.

El valencianisme polític

ALBERTGIRONA

1. Els orígens del valencianisme polític: del se-
gle XIX als anys 20.

2. De la República a I'actualitat. ¿Pel camí del
redrec?

3. El País Valencia durant la Segona República.

4. Guerra Civil i revolució a la Valencia del
1936-39.

Aquests temes es desenvoluparan als ma-
tins de 9 a 2/4 d'11.

Origen i evolució del Nacionalisme Catalil

FELlX CUCURULl

Tots els matins d'11 a 2/4 d'1.

COORDINACló

FELlX CUCURULL
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PROGRAMACIÓ

Dia 16: Informacions, dades, documents, etcs-
tera, seguits de comentaris i debats a
proposlt de I'actualitat deis problemes
que tenen a veure amb la dona arreu
de Catalunya. TANIA FRAYLlCH.

Dia 16: Dona i maternitat (mare casada, mare
separada, mare soltera). TANIA FRAY-
LlCH.

Dia 17: Relacions mare-filles
FRAYLlCH.

fills. TANIA

Dia 18: Filosofia. J. J. ROUSSEAU. La nova
Elo'isa. ANNA MASó.

Dia 20: NIETZSCHE. La dona com a creació
com a destrucció. ANNA MASó.

Dia 21: Debat sobre els dos autors-ñlosofs.
ANNA MASÓ.

Dia 22: Dona i literatura. M. MERCE MARCAL.

Dia 23: Dona i literatura. M. MERCE MARCAL.

Dia 24: Dona i literatura. M. MERCE MARCAL.

Dia 25: Posada en comú.

COO'RDINACló
TANIA FRAYLlCH

PROFESSORS PARTICIPANTS
M. MERC~ MARCAL

i ANNA MASó



SECCIÓ 17CONEIXEMENT DE LA CATALUNYA NORD

PROGRAMACló

Oüestió de territori i de norn (els Comtats.
Bosselló, Pirineus Orientals, Catalunya Nord?)

Evolució demografica de les comarques (Cap-
cír, Cerdanya, Conflent, Rosselló. Vallespir).

Economia: els vins de Catalunya Nord.

Les escoles catalanes: «Bressola» i ••Arrels ••.

La burgesia i el clergat després de I'annexió
(1659).

La creació nord-catalana, ara (pintura, literatu-
ra, música ... ).

La cuina de Catalunya Nord: els fruits.

Premsa, radio i televisió a Catalunya Nord.

Visites comentades de:
Sant Miquel de Culxá
Serrabona
Museu prehistbric de Talteüll
Casa Pairal de Perpinyá

OBSERVACIONS
Cada matí de 9 a 2/4 d'1.

A les tardes, excursions en collaboracl é amb
la secció de Geografia o de Muntanyisme.

COORDINACló

RAMON GUAL (pare)

PROFESSORS PARTICIPANTS

ALíCIA MARCH, PERE PONSICH, JOAN LLUrS
I MIOUELA VALLS, JOAN ABELANET, ÉLlANE
COMELADE, JOAN BECAT, PERE VERDAGUER
i JOAN RAVNAL



SECCIÓ 18ART, ARQUITECTURA I DISSENY

PROGRAMACló

REFLEXIÓ SOBRE EL SIGNIFICAT DE LES PRO-
DUCCIONS ACTUALS.

1. PRIMERA PART.

1.1 Apropament al coneixement de la reali-
tat constru"ida. Introducció als corrents
contemporanis d'analísl de la realitat.
JORDI BERRIO.

1.2 Aproxlmacíó a les economies deIs tres
sectors de la indústria cultural. FRAN-
CESC ROCA.

1.3 Repercussions político-socials de les po-
lítlques comunicatives. L'ordre interna-
cional. LLUíS BASSETS.

2. SEGONA PART.

2.1 Les produccions d'imatges amb tecnolo-
gies avancades. TONI MERCADER.

2.2 El problema de la significació de la lmat-
ge en el context de les produccions con-
temporanles. JORDI PERICOT.

2.3 Panorama entorn de la producció dita ra-
dical en els anys 60-70. ENRIC FRANCH.

2.4 Escena postmoderna i arquitectures pa-
radoxals. JOSEP M. MONTANER.

COORDINACIÓ

ENRIC FRANCH

ANTONI MERCADER
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PROGRAMACló

L'AUDICló

Jazz

Antecedents musicals del Jazz (elBlues i l'Spl-
ritual) i els seus lligams amb aquestes for-
mes musicals.

El naixement del Jazz.

Anállsl de les característiques fonamentals.

Formació d'un criteri estetlc,

Historia del Jazz i les seves epoques, presen-
tat per Ricard Gili, de la Locomotora Negra.

Les formes musicals classlques:
So, freqüencía, intensitat, timbre.
El procés auditiu, mecanisme.
L'audicló activa, selecció auditiva de plans
sonors.
L'orquestra: els instruments, les famílies
instrumentals, la sensació sonora produlda
en funció deis recursos orquestrals.
Una anallsi d'audició practica (historia-
compositor) de les formes musicals més
importants: fuga, sonata, variació, simfo-
nia, oratori, etc.

LA PRACTICA MUSICAL

Taller de cant coral

La pulsació, el timbre.

L'instrument propi: la veu.

Tecniques d'emissió vocal i resplració.

Treball respiratori amb tecnlques de loga.

L'uníson: treball rnelodlc,

Canon polifonia: treball harrnonic.

Capacitat reproductiva.

Capacitat expressiva.

Capacitat d'improvlsacló.

Preparació d'un repertori adient a base d'obres
corals, algunes d'elles amb acompanyament
instrumental.

Amb el treball efectuat es fará un concert l'úl-
tim dia del curso No cal, per a partlclpar-hl,
cap preparació especial; el que sí és impres-
cindible és la perttcipacló activa.

L'EMISSló DE LA VEU

Fisiologia de I'aparell fonal.

Descobriment de les possibilitats fonals.

Treball vocal i corporal.

Respiració amb tecnlques de loga.

Relaxació per una emissió sense dificultats.

Análisls individuals. Especialment pensat per a
professionals de la veu o persones amb difi-
cultats.

COORDINACló

TONI SANTANDREU



CIENCIES DE LA NATURA SECCIÓ 20

PROGRAMACIÓ B. Temes complementaris.

A. Tema monogratic: Tot a I'entorn de I'ésser
humá,

1. El cervell hurna (Neurobiologia).

ADOLF TOBEÑA
(Universitat Autónoma de Barcelona)

2. Els materials de que som fets (Bioquí-
mica) .

JULI PERETÓ
(Universitat de Valencia)

. 3. El procés evolutiu: químic i blolóqlc,

A. GINER I SOROLLA
(Universitat de Florida del Sud)

4. L'origen deis éssers humans (Paleonto-
logia) .

DOMENEC CAMPILLO
(Museu Arqueolóqíc de Barcelona)

5. El comportament hurna (Etologia).

FREDERIC BOIX
(lnstitut Genus)

6. L'Homo Sapiens Sapiens. Sapiens? (Fi-
losofia) .

ANTONI LLORET
(Escola Polltecnlca Palaiseau)

1. Observacions astronórniques: el Sol i al-
tres astres.

RAIMON REGINALDO
(Agrupació Astronómlca de Sabadell)

ENRIC MARCO
(Universitat de Valencia)

2. Excursions per a descobrir la flora del
Canigó.

XAVIER FONT i IGNASI SORIANO
(Universitat de Barcelona)

3. Socorrism~ •

Normes generals del socorrista:

Posició i transport d'accidentats, pér-
dua de coneixement. Hernorraqles i fe-
rides. Cremades i congelacions. Embe-
natges, intoxicacions, picades i mos-
segades. Fractures. Aturada cardio-
respiratoria. Mesures preventives i far-
maciola.

JULlTA MORRÓ i EVA MATEU
(Creu Roja de Barcelona)

4. Debats.

Horari de matins.

COORDINACló
ANTONI LLORET



GEOGRAFIA SECCIÓ 21

PROGRAMACló ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

Tres eixos principals.

Tecnlques cartografiques, teledetecció, totoln-
terpretació i dibuix. Dies 16, "17, 18, 20, 21, 22,
23, 24 i 25, als matins (1h 30): Iniciació a la
fotointerpretació, a I'ús de la teledetecció,
sempre aplicada a un cas concret: ús del sol,
muntanya, agricultura, ordenació. Iniciació a
I'expressió qrafíca (dibuix, colors, etc.).

Aplicacions i experlencles practiques: presen-
tació de casos concrets de planificació terri-
torial, els nous plantejaments de coneíxenca
deis riscos naturals, de la pluridisciplinaritat
i deis lIigams investigació-endegament. Docu-
ments pedaqóqlcs: metodologia, concepció,
realització. Els mateixos dies, als rna-
ti ns ( 1h 30) .

Dies 17, 20 i 23, tardes de debat i reflexió:
La coneíxenca deis PP.CC. i la pedagogia; la
conelxenca deis PP.CC. i els programes d'en-
senyament actuals: situació per cada País ca-
tala; balanc i propostes per un nou ensenya-
ment deis PP.CC.

Sortides sobre el terreny a Conflent, Rosse-
lió i Andorra: conelxer el país, exemples con-
crets d'endegament, técnlques de terreny. Dlu-
menge 19 i dues altres tardes (en relació amb
la secció de Muntanyisme).

Taules rodones comunes amb la secció Catalu-
nya Nord.

Jornada sobre el Mercar Comú i la seva am-
pliació: dissabte 25 (amb les seccions Agri-
cultura i Catalunya Nord).

COORDINACIÓ

JOAN BECAT

PROFESSORS PARTlCIPANTS

JOAN BECAT
(Universitat de Perplnya)

JOAN PERE GENSANA
(investigador a la Universitat de Perplnyá)

JAUME BUSQUETS
(Barcelona, ICE)

MARTINA CAMIADE DE BONS
(Andorra)

participants deis altres Paises Catalans



MATEMATIQUES I INFORMATICA SECCI622

PROGRAMACIÓ

CURSETS

1. «Introduccló a la Intelllqencla Artlflclal-.
4 sessions: 22, 23, 24, 25. JAUME AGUSTL

2. «Llenguatge científic i tscníc-.
5 sessions: 16, 17, 18, 20, 21. LLUrS MAR-
QUET.

3. «Aplícacíons maternatlques a les Cléncles
Humanes: Historia, Pslcoanállsl, Economía».
6 sessions: 20, 21, 22, 23, 24, 25. MARCEL-
U PERELLó.

4. "Calculadores programables amb lIenguat-
ge BASIC••.
3 sessions: 16, 17, 18. JAUME PUIGBÓ.

CONFERENCIES

1. «Fantasía i Matematlca- (17 tarda). CLAU-
DI ALSINA.

2. «Material per a ensenyar rnaternátlca i gau-
dir-ne» (18 matí). CLAUDI ALSINA.

3. «Els axiomes de separació: una galaxia to-
polóqlca ••. JOSEP GUlA.

4. «¿Existeixen axiomes maximals de separa-
ció?» JOSEP GUlA.

PRESENTACló
Enguany la secció ofereix tot un ventall d'ac-
tivitats atractives per a un públic molt ampli.

COORDINACIÓ
CLAUDI ALStNA I CATALA



SECCIÓ 23MIT JANS DE COMUNICACIÓ - PREMSA

PROGRAMACIÓ

A. La secció de Premsa oferirá aquest any una
serie de conferencies sobre experlencíes
actuals del món de la informació als PP.CC.

Emissores municipals.

La televisió local.

El futur de la televisió.

Premsa comarcal.

La premsa valenciana.

Presentació del setmanari valenclá
«El Ternps»,

Presentació de la nova etapa del setmana-
ri «El Món»,

Presentació de la revista «Annals del pe-
riodisme Catalá-.

Presentació de la Societat Catalana de Co-
municació.

Els professors que prendran part en aquestes
conferencies, seran anunciats prevlarnent, i els
dies i hores.

B. Dins de la secció de Premsa funcionara un
Taller dedicat a la confecció del diari de
I'UCE. Com cada any el diari de rUCE es
tara amb la collaboracló de tots els pro-
fessors i alumnes que desitgin participar-
hi, tant amb artícles i iHustracions, com
prenent part en les tasques específiques
de la confecció del diario Aquest taller es-
tara a carrec de la periodista LAIA GONZÁ-
LEZ.

C. La secció de Premsa rnuntara un servei
d'informació adscrit al servei general de
l' UCE, per tal d'atendre a tots els mitjans
informatius, a carrec del periodista ANTO-
NI LLAGOSTERA.

COORDINACló

JAUME GUILLAMET



SECCIÓ 23MITJAN S DE COMUNICACIÓ - CINEMA

PROGRAMACló

1. El lIenguatge fílmic

El pla que delimita I'espai.

Moviments i posicions de la carnera.

Construcció de la imatge: de la decoració
a la illumlnacló.

Organització del temps i del ritme. El mun-
tatge.

Desenvolupament tecnolóqlc i industrial.

2. Escoles i moviments clnematoqráflcs

Estudi deis grans moviments i escoles de
la historia del cinema amb projeccions i1-
lustratives dins de I'horari de classes i
també en les sessions de nit.

Projecció de peHícules dins I'horari de classes:
Clássics muts.

Dia 16: El gabinet del Dr. Caligari - Robert
Wiene (Alemanya, 1919).

Día 17: La bruixeria a través deis temps -
Benjamín Christensen (Suecia, 1921).

Día 18: Mullers frívoles - Erich von Stro-
heim (E.U.A., 1921).

Dia 20: El darrer home - F. W. Murnau (Ale-
manya, 1924).

Dia 21: La vaga - S. M. Eisenstein (U.R.S.S.,
1924) .

Dia 22: La mare - V. 1. Pudovkín (U.R.S.S.,
1926) .

Dia 23: L'avantguarda: Entr'acte - René Clair
(Franca, 1924).

L'étoile de rner - Man Ray (1928).

Un chien andalou - Luis Buñuel
(Fran9a, 1928).

Día 24: La passion de Jeanne d'Arc - C. Th.
Dreyer (Fran9a, 1928).

Día 25: The Cameraman - Buster Keaton
(E.U.A., 1928).

COORDINACló

ARTUR AMORáS I ISERN

PROFESSORS PARTICIPANTS

ARTUR AMORáS i J. M.a LáPEZ LLAVí
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INTRODUCCló

Participació deis alumnes él les tasques de
confecció de la memoria de I'UCE, així com
deis programes diaris anomenats -r.v. Univer-
sitat Catalana d'Estiu».

MATERIES
llENGUATGE DE lA IMATGE

PROGRAMACló

Classe 1. Introducció al lIenguatge vldeoqrá-
fic.

Classe 2. Tecnologia. Formació, gravació
visió d'imatges.

Classe 3. Teoría de la imatge.

Classe 4. Seqüencialitat.

Classe 5. Enquadrament i composició.

Classe 6. Introducció al so.

Classe 7. Guionatge. Guions.

Classe 8. lllurnlnac ló.

Classe 9. Découpage tecnlc,

Classe 10. Muntatge i ritme.

COORDINACló

FELlP SOlÉ

PROFESSORS PARTICIPANTS

FELlP SOlÉ, TERESA VAllS, VíCTOR SIMAl,

ANTONI MERCADER i MARIA GEORGELlN

OBSERVACIONS

Aquesta subsecció, per tal de possibilitar l'ac-
cés deis alumnes a la participació en l'elabo-
ració practica deis programes, podrá admetre
un número rnaxim de DOTZE AlUMNES.



--



FILOSOFIA SECCIÓ 24

PROGRAMACIÓ

K. Marx. Manuscrits d'Economia i Filosofia.
ANNA MASó

Dia 16: Presentació i introducció a una lectu-
ra heterodoxa deis Manuscrits.

Dia 17: Lectura del primer Manuscrit: Salari;
Benefici del Capital; Renda de la Ter-
ra; Treball alienat.

Dia 18: Lectura del segon Manuscrit: Polémica
ñsiocratea/capltallsrne illustrat. Adop-
ció del metode dlalectic heqeliá.

Dia 20: Lectura del tercer Manuscrit: Antropo-
logia, I'home com a ésser qenertc, i
I'essencla humana en la creativitat/
productivitat.

Dia 21: Anallsi i valoració global deis Manus-
crits dins I'obra de Marx i del pen-
sament marxista a I'actualitat.

La Filosofia de la Historia, avui.
GONCAL MA VOS

Dia 22: Presentació i orígens de la Filosofia
de la Historia.

Dia 23: El model clássic de Filosofia de la His-
toria.

Dia 24: La diversitat de perspectives: iI·lustra-
ció, Historisme, Idealisme, Materia-
lisme.

Dia 25: Crítiques versus possibilitats i Iímits
d'una Filosofia de la Historia avui.

OBSERVACIONS

Aquestes dues ponencles es duran a terme a
primera hora de 9.00 a 10.30 h.

A segona hora, de 10.30 a 12.00 h., hi haura
les ponencíes següents:

Reflexió sobre I'home i la seva cultura.
JORDI BERRIO

Dia 16: Tema 1 - La naturalesa i la cultura
en I'home.

1.1 L'home com a animal obert al
món.

1.2 La tensió naturalesa/cultura en
I'home.

1.2.1 La cultura com a naturalesa hu-
mana.

Dia 17: Tema 2 - Les arrels de la cultura hu-
mana.

2.1 El dilema sociabilitat/agressivitat.

2.2 El lIenguatge.

2.3 El joco
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Dies 18 i 20: Tema 3 - Cultura i estructura so-
cial.

3.1 La cultura com a acció normativit-
zada sobre l'entorn.

3.2 La cultura com a interaccló huma-
na normativitzada.

Bibliografia

Arnold Gehlen. El hombre - Ediciones Sígueme.
Salamanca 1980.

Jürgen Habermas. Ciencia y técnica como ideo-
logía - Editorial Tecnos, Madrid 1984.

Prometeu o la lIavor de la insaciabilitat.
JOSEFINA BIRUL~S

Dia 21: Prometeu o els orígens I el valor de
la cultura.

Oia 22: Mite. tragedia i filosofia (Hesíode, ~s-
quil i Plató).

Oia 23: Polis i Filosofia (Plató).

Oia 24: Magia. técnlca i art (Bovillus. Bacon
i Goethe).

Oia 25: El somni de la raó produeix monstres
(M. Shelley, Kafka i Nietzche).

COORDINACIÓ

JORDI BERRIO
i ANNA MASó



ANIMACIO CULTURAL ALS POBLES

COORDlNACIÓ
RAMON GUAL (fill)

Als vespres, anímacló pels pobles deis vol-
tants conjuntament arnb els altres animadors
de la Secció de Folklore Viu del Principat, País
Valencia i de les lIIes.

JUVENIL

Taller dedicat als joves de 7 a 14 anys. Es tara
la presentació de la Universitat Catalana d'Es-
tiu i de les seves seccions, amb orientació i
participació a les classes prevíarnent seleccio-
nades. Visites comentades a diversos lIocs
d'lnteres.

1

2

---------------_._------
MUNTANYISME 3

COORDINACIÓ
ANTONI GLORY

PROGRAMACIÓ
Conelxenca de les muntanyes nord-catalanes,
a peu i pels camins i senders.

Sensibilització als problemes de protecció i
de desenvolupament de les zones muntanyen-
ques (ecologia, explotació, gestió, turisme, en-
degament) .

Una excursió pedestre cada dia.
Sia a la tarda.
Sia tot el dia.
Sia amb nit en refugi o cabana.

Zona privilegiada de descoberta: les reserves
naturals de la Vall de la Rotjá, el massís del
Canigó i el de Madres (Conflent).

Encontres en el terreny amb muntanyencs i
professionals.

OBSERVACIONS
Equipament de muntanya imprescindible:
Motxllla.
Botes i mitjons de muntanya.
Sac de dormir.
Impermeable.
Jerseis.
(Els desplacarnents es faran en cotxes parti-
culars: despeses a dividir entre els partici-
pants.)



PLASTlCA

a) Taller d'expressió plástica

1. Estudi de la representació de I'espai als
infants.

2. Representació de vinyetes, auques i có-
mics.

b) Curset sobre la historieta

1. El llenquatqe de la historieta.

2. L'analisi de pagina.

3. Estudi d'un autor. Autor proposat: Hugo
Pratt.

4. Situació actual i darreres tendencies de
la historieta al món.

5. La historieta catalana. (N'hi ha? N'hi
haurav)

c) Taller sobre la historieta

Materials, tecnlques, guió, muntatge de pa-
gines, impressió, anatomia, perspectiva,
color, planificació ... d'historietes.

Farem historietes. Publicarem les que pu-
guem a I'UCE mateix, al «dlarl» o a parto

PROFESSORS PARTICIPANTS
JOAQUIM AULADELL, PILARíN BAYÉS,

ANNA BEL.U, ROSA GRATACOS
i RICARD SOLÉ

4 ESPORTS 5

COORDINACIÓ
FRANCESC PRUJA

PROGRAMACló
1. ESPORTS COL-LECTIUS.

Basquet, 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'at-
letisme (curses, salts, etc.); les instal·la-
cions esportives del Liceu Renouvier ho per-
meten.
L'horari sera, cada dia, de 5 a 7 de la tarda.

CONFECCIO DlARI 6

Dins de la secció de Premsa funcionara un
Taller dedicat a la confecció del diari de
I'UCE. Com cada any el diari de I'UCE es
tara amb la collaboracló de tots els pro-
fessors i alumnes que desitgin participar-
hi, tant amb artícles i il·lustracions, com
prenent part en les tasques especffiques
de la confecció del diario Aquest taller es-
tara a carrec de la periodista LAIA GONZA-
LEZ.



VIDEO

Participació deIs alumnes a les tasques de
confecció de la memoria de I'UCE, així com
deIs programes diaris anomenats «TV. Unlver-
sitat Catalana d'Estiu »,

7 PSICOMOTRICITAT 8

COORDINACló
CORI ROJAS

PROGRAMACIÓ

La vivencia i el coneixement del nostre cos i
la seva relació amb tot alló que I'envolta: l'es-
pai, els objectes, els altres ...

Sensibilització deIs processos que es donen
en la comunicació no-verbal, arrelats en la di-
mensió slrnbollca del moviment i la gestuali-
tato

Treball entorn de la creativitat com a expres-
sió simbóllca de I'univers afectiu de la per-
sona.

Es tracta, en definitiva, d'un aprofundiment en
la persona, contemplada des de la seva glo-
bal itat existencia!.

Les vlvéncíes experimentades en el treball cor-
poral seran després verbalitzades en grup, en
un context analític, que permeti elaborar alló
que ha estat viscut, en I'articulació del llen-
guatge verbal i corpora!.

Treballarem en sessions de 3 hores. Cal por-
tar roba cómoda.

Esta previst, per als professionals que ho de-
sigtin, unes sessions de reflexió sobre el 1I0c
del cos i de la psicomotricitat, en educació,
reeducació i terapia.





ESPECTACLES
ESPECTACLES

Cada dia al vespre n'hi haura un de diferent,
a més de la projecció diaria de pellícules.

PROGRAMACló PEL.LíCULES NIT

Dia 16: Els primers films sonors a Catalunya:
Aurora de esperanza - Antonio Sau,
1936.

Curt: Cartells d'un poble en guerra -
Ernest Blasi, Gustau Hernández, 1979.

Dia 17: Aquell nou cinema espanyol:
Los golfos - Carlos Saura, 1959.

Curt: 85 anys de cinema a Catalunya
- Eugeni Anglada, 1982.

Día 18: l.'escola de Barcelona:
Lejos de los árboles - Jacinto Este-
va, 1963/68.

Curt: L'Assemblea de Catalunya
Caries Duran, 1981.

Dia 20: Renaixenc;:a del cinema catala:
Laia - Vicenc;: Lluch, 1971.

Curt: La normalització lingüística
Joan Solivelles, Antoni Martí, 1982.

Dia 21: Primer film subretolat en catala:
Els desesperats - Miklós Jancsó
(Hongria, 1965).

Curt: Catala a I'escola - Jordi Feliu,
1977.

Dia 23: El doblatge al catala:
El príncep i I'estrella - Václav Vorlí-
cek (Txecoslováqula. 1979).

Curt: Ocell blau - Anna Miquel, 1983.

Dia 24: Catalans Universals - Antoni Ribas,
1978.

Curt: Que és Catalunya? - Roma
Guardiet, 1982.





DEBATS

N'hi haurá tots els dies, sobre problemes d'ac-
tualitat i amb participació de diferents perso-
nalitats.

HORARIS

La major part de les seccions es faran al matí,
en dues classes de 9 a 2/a d'11, i d'11 a
2/4 d'1.

Altres seccions, tallers, debats i taules rodo-
nes de 3 a 6 de la tarda. Les vetllades i es-
pectacles, a la playa de Prada a les 9 del ves-
pre.

NOTES

L'estatge sera al Liceu Renouvier de Prada
(carretera de Catllar) . El nombre d'assistents
amb estada sera limitat, d'acord amb la capa-
citat del liceu.

Hi haura un servei de guarderia, per als in-
fants de 2 a 6 anys, a les hores de classe.

Al liceu, hi haura també un servei medie.

INFORMACIÓ GENERAL

Es posara un servei d'autocars per anar i tor-
nar, amb sortida de Barcelona.

Podeu solllcltar ajuts de treball en el moment
de matricular-vos; demaneu informació.

L'estada sera organitzada per I'Associació
-Arnlcs de I'UGE a Gatalunya Nord-.

Proporcionaran als estadans que en demanin
llencols i flassades, preví lliurament d'una cau-
ció.

Els alumnes hauran de presentar el carnet
d'inscripció a I'hora d'assistir a classe.

PREUS

Preu total, 1.200 francs. (300 francs matrícula,
i 900 francs estada.)

Preu del viatge en autocar, anada i retorn,
2.500 pessetes.

El pagament de les matrícules al País Valen-
ella, a les IIles i al Principat, es tara en pes-
setes; a Gatalunya Nord es tara en francs.

En el moment de sol-licitar la matrícula caldra
presentar -o enviar- una fotocopia del car-
net d'identitat, la qual restara dispositada a
la Secretaria de I'UGE.



INFORMACIÓ GENERAL

REPRESENTACló TERRITORIAL COMISSIÓ GESTORA

Catalunya Nord
PERE VERDAGUER

llles
JOAN ALEGRET

JOSEP M. LLOMPART

País Valencia
ELlSEU CLlMENT

AGUSTI FLOS

Principat
JORDI BERRIO

Coordinació general
JOAN ANi:

JOAN ALEGRET

JOAN ANÉ

JORDI BERRIO

ENRIC FRANCH

TANIA FRAYLlCH

JOSEP GUlA

MIOUEL MAYOL

JOSEP LLUrS PITARCH

LLORENC PLANES

JOAOUIM ROMAGUERA

JOAN TRULLÉN

MIOUEL VIDAL



SOCIETAT CATALANA DE CIENCIES FislQUES, QUíMIQUES I MATEMÁTIQUES
FILIAL DE L'liIISTITUT D'ESTUDIS CATALANS

11I TOREADA SOBRE lA RECERCA
EXPERIMENTAL EN FíSICA I QUíMICA

AlS PAISOS CATAlANS

Davant l'exít de les dues primeres trobades
deis mesas d'agost de 1982 i de 1983 i el gran
interés a continuar aquest tipus de reunions,
la seccló de Clencies de la Universitat Cata-
lana d'Estiu es propasa organitzar una «ter-
cera trobada», arnb el suport de la Societat Ca-
talana de Ciénlces Físiques, Ouímlques i Ma-
temátlques (filial de l'Institut d'Estudis Cata-
lans) i de la Comlssié Interdepartamental de
Recerca i lnnovació Tecnolóqica de la Gene-
ralltat de Catalunya.

Els treballa de la primera trobada van fer re-
ferencia als problemes essencials que aparei-
xen en el redracarnent de la recerca experi-
mental, en el camp de la Física i de la Quími-
ca, als Paises Catalans, ¡ els de la segona a
les relacions entre la recerca experimental en
Físi ea i Química i la producció industrial. La
temática d'aquesta Tercera Trobada portara el
títol «Belaclons entre la recerca experimental
en Física i Química i la Medicina», i el pro-
posit de la reunió, a més de l'Interes d'esta-
blir un contacte personal entre científics deis
Parsos Catalans en diferents disciplines, és
el de debatre els problemes relatius a aques-
tes dues activitats, de, del punt de vista cien-
tífic i de la poi ítica científica i sanitaria.

DATES
Aquesta Tercera Trobada tlndra lIoc al Liceu
Renouvier, de Prada de Conflent, els dies 24
i 25 d'agost de 1984.

INSCP.iPCIONS I PONENCIES
Les persones interessades a participar a la
reunió poden enviar el formulari d'inscrlpc ló
adjunt al Secretariat de la Trobada. Per a pre-
sentar una ponencia cal enviar una solllcitud
acompanyada d'un breu resum abans del dia 15
de juliol de 1984. La Comissió Organitzadora
comunicara al seu temps si la ponencia ha es-
tat o no acceptada.

COMISISIÓ ORGANITZADORA

JOAN BORDAS
Medical Research Councll, Daresbury,

Gran Bretanya

MANUEL CARDONA
lnstitut Max Plank, Stuttgart, RFA

ANTONI FERRER
CERN, Ginebra, Suissa

ALFRED GINER
Universitat de Florida del Sud, EE.UU.

ANTONI LLORET
CNRS, Palaiseau, Franca

MIQUEL PERICAS
Universitat de Barcelona

JOSEP M.a RIBó
Universitat de Barcelona

CARLES SOLA
Universitat Autónoma de Barcelona

JOSEP M.a TURA
CSIC, Barcelona



UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU PRADA 1984

TROBADA SOBRE RELACIONS ENTRE LA RE ALLOT JAMENT
CERCA EXPERIMENTAL EN FíSICA I QUíMICA

I LA MEDICINA

FORMULARI O'INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:
.__ _-_ - .

Adreca:

Participa en una activitat de

Recerca

d'Ensenyament

Industrial

Medicina

com a

Té la intenció de presentar una ponencia Sí/NO

Títol de la ponencia:

o
O
O
O

Oesitja ser allotjat:

Al Liceu Renouvier de Prada

En un hotel de Prada

o
O I-

r
ORETS O'INSCRIPCIÓ: 1.700 Ptes.

Envieu aquest formulari els drets d'inscrip-
ció a:

JOAN ANÉ

UNIVERSITAT CATALANA O.'ESTIU

Passatge Valeri Serra, 3, 1er, 2a B
Tel. 2545698

08011 BARCELONA i

!




