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L'any 2013 vam assistir al naixement de la Universitat Popular d'Estiu, un 
projecte que no era per a nosaltres una flor d'estiu, sinó que representava la 
creació d'un espai cultural on poder ampliar horitzons, coneixements i a més, 
gaudir  d'un  ambient  creatiu  i  intel·lectual;  en  definitiva,  un  espai  on 
intercanviar  maneres de fer i  d'entendre el  món per créixer conjuntament 
com  a  societat.  Són  temps  difícils  i  ho  sabem,  però  res  pot  parar  les 
persones,  persones amb idees fresques i  madures,  persones amb ganes 
d'aprendre i de compartir...  És per aquest motiu, per l'enorme importància 
que té per a nosaltres aquest projecte, a més de la il·lusió que ens desperta, 
que  aquest  any  2014  duem  a  terme  la  segona  edició  de  la  Universitat 
Popular d'Estiu.

Enguany,  us  presentem  un  programa  centrat  en  tres  àmbits:  llengua 
catalana,  models  socials  alternatius  i  història.  Volem parlar  de la  llengua 
catalana perquè és la columna vertebral de la nostra cultura nacional i és per 
això  que rep atacs constants,  i  l’escola  és un dels  àmbits  més afectats. 
Volem parlar de models socials alternatius, ara que el sistema capitalista i 
neoliberal ha tocat fons i per tant, és l'hora de veure noves maneres de fer i 
de comunicar-se. I volem parlar d’història per saber com a societat qui érem, 
qui som i qui volem ser.

Ens han semblat que a part  de ser tres àmbits d’interès general estan a 
l'ordre del dia. Us animem a participar-hi activament i a formar-ne part.

Finalment volem recalcar la importància de la reflexió sobre els tres àmbits 
que  conformen  la  Universitat  Popular  d’Estiu  d’enguany  perquè  ens 
permetran d’anar configurant la nova societat del futur, resultat del procés 
cap a la independència, aquella Catalunya que el president Francesc Macià 
definia com a “políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera 
i espiritualment gloriosa”.

Amb els millors desitjos, esperem compartir-la i gaudir-la amb vosaltres!

Llarga vida a la UNIVERSITAT POPULAR D’ESTIU D’ARENYS DE 
MUNT!

INSCRIPCIONS:

L’assistència a la Universitat és totalment gratuïta.  
Cal fer inscripció prèvia a través de:

• La pàgina web www.arenysdemunt.cup.cat

• Enviant un correu electrònic a unipopulardestiu@gmail.com

• Omplint el full d’inscripció adjunt i dipositar-lo a la bústia de 
l’Escola Sant Martí (C/Generalitat, número 2).

UBICACIÓ I COM ARRIBAR-HI:
La Universitat es farà a l’Escola Sant Martí, amb adreça al carrer 
Generalitat, número 2, d’Arenys de Munt.

En transport públic, agafant la línia R1 del tren de rodalies fins a 
l’estació d’Arenys de Mar. Després, a la mateixa estació, podeu 
agafar el cotxe de línia que us portarà a Arenys de Munt.

En  cotxe  privat,  podeu  venir  per  la  N-II  fins  Arenys  de  Mar  i 
després la carretera d’Arenys de Mar a Sant Celoni. També podeu 
venir  per l’autopista  C-32 fins la sortida 109 direcció Arenys de 
Mar/Arenys de Munt.

ALLOTJAMENT I ÀPATS:
Arenys de Munt disposa de servei de restauració on podeu fer els 
vostres àpats, així com també de servei d’allotjament.

ENS PODEU SEGUIR A TWITTER: @UniPopularEstiu

http://www.arenysdemunt.cup.cat/
mailto:unipopulardestiu@gmail.com


I  NSCRIPCIÓ a la II UNIVERSITAT POPULAR   
d’ESTIU d’Arenys de Munt

DADES DEL/LA SOL·LICITANT

Nom i cognoms:

Adreça:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

PONÈNCIES A LES QUALS ASSISTIRÉ: (marcar-les amb una X)

•   Dissabte 6 de setembre,  matí  de 10 a 1.  LLENGUA,  taula  rodona:  la 
llengua catalana a l’escola avui arreu dels Països Catalans

•  Dissabte  6  de  setembre,  tarda  de  5  a  8.  MODELS  SOCIALS   
ALTERNATIUS:
•   De 5 a 6, Altres mitjans de comunicació
•   De 6 a 7, Autogestió
•   De 7 a 8, Som el que mengem

•     Diumenge 7 de setembre, matí de 10 a 1. HISTÒRIA:
•   De 10 a 11, Història de l’independentisme
•   D’11 a 12, Andreu Nin: qüestió nacional i revolució
•   De 12 a 1, Entranyable Riera. Una aproximació geogràfico-històrica 

de la Riera d’Arenys

LLENGUA

La Llengua és la columna vertebral de la nostra cultura nacional.

Quina és la situació de la Llengua catalana a l’escola avui arreu 
dels Països Catalans?

Us convidem a participar a la  taula rodona amb ponents 
d’arreu dels Països Catalans

DISSABTE 6 de SETEMBRE, matí de 10 a 1

● Catalunya Nord:  La Bressola, a càrrec de  Cesc Franquesa i 
Oller, director pedagògic de La Bressola

● País  Valencià:  Escola  Valenciana,  a  càrrec  de  Josep 
Meseguer-Carbó, filòleg, membre de la junta directiva d’Escola 
Valenciana i president de l’associació “El Maestrat Viu”

● Illes  Balears:  la  revolta,  a  càrrec  de  Maria  Antònia  Font, 
membre  del  moviment  de  la  comunitat  educativa  de  les  Illes 
Balears; membre d’STEI i d’Enllaçats per la Llengua als Països 
Catalans

● Principat:  la immersió lingüística en perill, a càrrec de  Pere 
Mayans, professor de llengua i literatura catalanes i membre de 
la Junta del CIEMEN

● Franja de Ponent:  una realitat lingüística,  a càrrec de  Quim 
Gibert,  psicòleg i impulsor de les “Jornades per la Dignificació 
Lingüística a Fraga”

● SEPC:  la  veu  dels  estudiants,  a  càrrec  de  Franz  Estartús, 

membre del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)



MODELS SOCIALS ALTERNATIUS

Obrim un espai per a entitats i plataformes autoorganitzades i 
autogestionades que demostren que una altra manera de viure és 

possible

Dissabte 6 de SETEMBRE, tarda de 5 a 8

 ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ  , de 5 a 6 de la tarda:

En Lluita,  mitjà de comunicació escrit  alternatiu,  a càrrec de  Luis 
Zhu, editor

Ràdio Terra, “fent néixer una ràdio amb tots els accents, des de tots 
els racons”, a càrrec de Xavier Milian

 AUTOGESTIÓ  , de 6 a 7 de la tarda:

Can  Vies,  17  anys  d’autoorganització  popular,  a  càrrec 
d’Elisenda Barrera

 SOM EL QUE MENGEM  , de 7 a 8 de la tarda:

Cooperativa de Consum d’Arenys de Munt, a càrrec de Jordi 
Colomer, membre fundador de la Cooperativa

La producció ecològica, a càrrec de Xevi Safont-Tria, pagès

HISTÒRIA

L’estudi del passat ens permet entendre millor el present i fixar les 
línies del futur que volem.

Una història nacional de reflexió sobre la nostra realitat de nació 
oprimida; una història local que ens fa ser qui som

Diumenge 7 de SETEMBRE, matí de 10 a 1

 De 10 a 11,  Història de l’independentisme,  a càrrec d’Agustí 
Barrera, historiador

 D’11 a 12,  Andreu Nin: qüestió nacional i revolució, a càrrec 
de Joel Sans, editor de la revista L’Heura i historiador

 De 12 a 1,  Entranyable Riera. Una aproximació geogràfico-
històrica de la  Riera  d'Arenys,  a  càrrec  de  Francesc Forn, 
historiador  i  membre  fundador  del  Col·lectiu  pel  Museu  Arxiu 
d’Arenys de Munt


