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BUTLLETI INFORMATIU N2 1 Barcelona Juliol 1982 

1.- Per iniciar la comunicació entre tots nosaltres d'una manera periódica 

hem considerat que el millor mitja, de moment, és 1' edició de butlletins on 

s'informi de les activitats de la Gestora i els actes en fase de preparado. 

El contingut del Centre, que compren activitats culturáis i lúdiques, 

i 1'experiencia tinguda fins ara, ens ha fet veure que mentre les actes cultu

ráis poden ésser preparats mes o menys per la Gestora, els actes lúdics precisen 

d'una col.laboració mes directe de socis o d'altres interessats. 

Per aixó el programa previst per la "rentrée" contempla els actes que 

en principi serán els següents: 

- PROBLEMÁTICA DE LA ADMINISTRACIO A CATALUNYA: ANALISI DEL COMPORTAMENT 

DE LES NOSTRES INSTITUCIONS: ADMINISTRADORS I ADMINISTRATS. 

Responsable: Manuel de Forn. 

- LA CRISI DELS PARTITS POLITICS D'ESQUERRA A EUROPA. 

Sessió i Seminari. 

Responsable: Josep Vfi Raurich. 

- EVOLUCIO'DE LA BURGESIA CATALANA: PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIO DE CAPI

TAL A CATALUNYA. 

Responsable: Francesc Serrahima. 

- MECANISMES D'INTERCANVI. 

Responsable: Joaquim Bou. 
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2.- S'ha pres la decisió de triar un local peí setembre, després d'haver-ne 

visitat uns quants i teñir una idea general de per on van els trets. 

3.- Idees i propostes. 

Aqüestes son: - Assemblea-sopar per l'inaguració del Centre i presentado 

deis socis. 

- Excursions científiques. 

- Concerts didáctics. 

- Tertulies, etc. 

Necesitem els vostres suggeriments, aportacions i treball per ajudar a montar-

no. 

Tornem a recordar que la Gestora resta oberta a tothom, que es reuneix cada 

dimarts a les vuit del vespre, al lloc que us indiqui la secretaria i que aques

ta funciona cada dia de 6 a 9 (l'agost estara tancada). 

Us esperem al setembre. Que passeu bon estiu i confiem que la nova temporada 

sigui la del llengament definitiu del Centre. 

Per la Junta Gestora 
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