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La Universitat de Barcelona, per iniciativa de la Facul
tat de Filosona i Lletres i Pedagogia i de l' Associació Pro
fessional deIs seus estudiants, i responent a la renovació que 
en aquests moments té Uoc en totes les manifestacions de la 
cultura, tant en la forma com en l'esperit, ha cregutque la 
seva missió no feria acompls:rta si no obrÍs les seves portes 
per oferir les seves disciplines a tots els estaments social", 
i més concretament a aqueUs que, per circumstimcies es pe
cials' de la vida o la voluntat Hur, no trobaven la manera 
de satisfer aquella necessitat de cultura imprescindible a 
l'ésser huma per a intervenir en la vida coHectiva, amb tots 
els coneixements i preparació que demanen les hores ac
tuals. 

És per aquest motiu que uns quants elements universi
taris, coHaborant amb els representants de les més destaca
des entitats culturals obreres i populars, han creat aquests 
"Estudis Universitaris per a Obrers", que, si bé s'inicien 
d'una manera s6mzilla, ja vénen, en espera de lhu desenvo
lupament futur, a reparar una injustícía i a donar Iloc que 
tots aqueIls óbrers que sentin un afany de cultura puguin 
anár-lól a cércar al redós de la nova Universitat que s'ohre 
pér a tot5 í · tots convoca. ' 

No són pas aqu~ts estudis una manera fadl i, per tant, 
falsa, d'adquirir amh un mípim d'eMorg un títol academic, 
petque aixo ni poden volei'-ho els obters conscients de Hur 
propia dignitat i responsahilitat, ni la Unhrersitat no pot 
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avalar mai un concepte que no seria altra cosa que el seu 
desprestigio Es tracta únicament de difondre entre els esta
ments populars, de posar a l'abast de tothom els elements 
de cultura superior que ha de posseir tot ciutada per a sen
tir-se solidari de les valors essencials de la cultura humana, 
capacitant-Io per a intervenir dignament en la vida pública 
quan sigui cridat a servir els interessos morals i materi'als 
de la coHectivitat. 

És, doncs, amb l'expressat sentit que es creen aquests 
Estudis, que aniran ampliant-se a mesura que les circums
tancies ho exigeixin, responent sempre a un alt sentil huma. 
1 al mateix temps el Consell organitzador estudiara i cerca
ra les fórmules (ja hi ha treballs en aquest sentit) perque 
els alumnes capacitats, pero sense mitjans economics, pu
guin cursar dignament els ensenyaments secundaris i les 
disciplines superiors i arribar a l'obtenció deIs títols· ofi
cials. 

* * * 

Durant el curs 1933-1934 es donaren les materies se
güents: 

Historia de l' Art 
Historia de la LiterfÚura 
Biologia 
Geografia 
Historia de la Cultura 
Degislació obrera 
Historia general 
Filosofia 
Dret 

P.er al curs 1934-35 hi ha organitzat, a més d'aquestes 
materies . que cQnstitueixen el _cursgeneral, un curs d'am· 
pliació amb les següénts materies: Matematiques.-Química~ 
Fisica.-- Cosmografia. - Geógrafia humana i economica . 

. Geografia física de Catalunya.--Üetres classiqués.-Litéra
turamoderna. - Literatura catalana. - Historia d~ l'art 
cata.}a. - Esquema de l'economia moderna. - Municipa-

lisme. - EIs problemes polítics de l'Estat modern .. -:- ~es 
epoques primitives de la Humanita~ (~tnogr:fia, ~rehIstona). 
Les revolucions espirituals, economlques 1 soclals del se
gle XIX, i un curs especial de llengua catalana. 

PROVEs.-En finalitzar el curs es lliuraran certificats 
d'assistencia als alumnes que ho soHicitin, previ informe 
deIs professors. 

També es lliuraran certificats d'aprofitament a tots els 
alumnes que voluntariament es sotmetin a les praves regla
mentaries cursades. 

CONDICIONS DEL CURS GENERAL.-Els alumnes abonen per 
tot el curs 10 pessetes per materia, o 20 pessetes per matrí
cula global, que compren tres materies. 

CONDlCIONS DEL CURS D' AMPLIACIÓ.-Els alumnes abonen 
per materia d'un trimestre, 5 pessetes; per ~a~eria, de do~ 
trimestres, 7'50 pessetes; global de tres matenes d un tn· 
mestre, 10 pessetes. El curs de Química, que consta de 25 
lli~ons, t~ el preu especial de 10 pessetes. 

CONDlCIONS DEL CURS ESPECIAL DE CATALA.-Pel curs 
complet de tres trimestres cal abonar 15 pessetes. 

BECA RAFAEL CAMPALANS 

A iniciativa deIs "Estudis Universitaris per a Obrers" 
s'han comen~at els treballs per a la fundació d'una beca po
pular amb el nom de Rafael Campalans. L'import d'.aquesta 
beca sera reunit per subscripció entre professors, mteHec
tuals estudiants i obrers, i sera atorgada sempre a un obrer 
per ~al de facilitar·li els estudis sUPeriors i la consecucÍó 
d'un títol professional universitario 
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