AMB LA COL·LABORACIÓ I SUPORT DE

QUÈ ÉS L’ AeU-VdM?
Volem ser un espai d'aprenentatge, obert a totes
les persones interessades en la seva formació
permanent i actualitzada, afavorint la reflexió i la relació.
Som una associació no lucrativa, amb plena autono mia
vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, que
garanteix la qualitat dels continguts formatius de
l’aula

PROGRAMACIÓ

COM FER-SE SOCI O SÒCIA?
Omplint el formulari que tenim a la pàgina web
(www.aulavilassardemar.cat), o bé a Serveis Socials
(Escola Nàutica, carrer Santa Eulàlia, 40) a partir de l’1
de setembre de 2021. I també a l’inici el dia de
conferències a la sala Roser Carrau.
Direcció
General
d’Universitats

ESTATGE SOCIAL
Escola Nàutica
c/ de Santa Eulàlia, 40 - 08340 Vilassar de Mar
Tel. 937 540 500
Pàgina web: www.aulavilassardemar.cat
d’Universitats
CorreuDirecció
electrònic:General
aeu.vdm@gmail.com

Direcció General d’Universitats

La Grangeta
del Veral
FRUITES
HNOS.

HERNÀNDEZ

Federada a:

Amb la col·laboració de:

Vinculada a:

Amb el suport de:

PRIMER TRIMESTRE
2021-2022

2021-2022
PRIMER TRIMESTRE

30 de novembre de 2021

LITERATURA

“L’art d’explicar històries: dels romanços de cec a
YouTube ”
A càrrec de Antonio Iturbe
Periodista, Escriptor i Professor. Director de la revista Librújula.
14 de desembre de 2021

JUSTÍCIA

“Una mirada feminista en la legislació penal”

CLASSES I CONFERÈNCIES
Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2021
Totes les conferències i el monogràfic a les 6 h de la tarda,
a la sala Roser Carrau de l’Espai Cultural de Can Bisa i
mitjançant videoconferència en directe per la plataforma
ZOOM.
BIOLOGIA
“De Vilassar de Mar al món: clima, biodiversitat i territori
de futur”
A càrrec de Joan Manel Riera Vidal
Biòleg i educador ambiental. Director de l’Escola de Natura
del Corredor.
5 d’octubre de 2021

19 d’octubre de 2021

COMUNICACIÓ

“La Covid-19 mitjançant imatges”
A càrrec de Pere Freixa Font
Llicenciat en Belles Arts per la UB. Postgraduat en Sistemes
Interactius i Multimèdia de la UPC. Doctor en Belles Arts per la
UB. Professor i investigador del Departament de Comunicació de
la UPF.
2 de novembre de 2021

HISTÒRIA

“La defensa militar a la costa de El Maresme”

A càrrec de Adrià Cabezas
Doctor en Història Contemporània per la UB. Llicenciat en
Història, Diplomat en Estudis Avançats per la UB.
16 de novembre de 2021

MEDI AMBIENT

“Transició energètica TE-21: llums i ombres”

A càrrec de Ramon Sans Rovira
Enginyer Industrial. Investigador sobre la viabilitat tècnica i
econòmica de les energies renovables. Escriptor.

A càrrec de Lucía Avilés Palacios
Magistrada-Jutgessa. Especialista en violència de gènere i en
perspectiva de gènere. Co-fundadora de l’Associació “Mujeres
Juezas de España”.

MONOGRÀFIC D'HISTÒRIA

L’ EUROPA DEL SEGLE XX
De l’11 de novembre de 2021 fins el 23 de febrer de 2022
Tots els professors i professores que imparteixen el curs
són del Departament d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona.

1.Dijous 11 de novembre de 2021
La I Guerra Mundial. Dr. Alberto Pellegrini

AVÍS

2. Dimecres 24 de novembre de 2021
La Revolució Russa. Dr. José Manuel Rúa

Ens agradaria que a l’octubre ens tornéssim a retrobar a la “nostra” sala cultural Roser Carrau, però tot
depèn que el resultat sigui satisfactori mentre es
lluita contra la pandèmia.

3. Dimecres 15 de desembre de 2021
Els feixismes. Dr. Daniel Roig
4. Dijous 13 de gener de 2022
La II Guerra Mundial. Dr. Alberto Pellegrini

La Junta de l’Aula ha acordat començar a preparar
les conferències programades per el proper curs
2021-2022 de manera mixta, presencialment a la
sala cultural Roser Carrau i telemàticament
mitjançant la plataforma ZOOM. Els socis i sòcies
rebreu l’enllaç abans de començar les conferències

5. Dimecres 26 de gener de 2022
La postguerra i la Declaració dels Drets Humans.
Dr. Andreu Mayayo
6. Dimecres 9 de febrer de 2022
L’Europa de la Guerra Freda
Dra. Paola Lo Cascio
7. Dimecres 23 de febrer de 2022
L’Europa després de la Guerra Freda
Dr. Alberto Pellegrini

Per el curs 2021-2022 el preu de soci és el mateix
dels cursos anteriors, és a dir de 35€ tot el curs de
conferències (d’octubre 2021 a juny 2022).
La Junta de l’Aula
SORTIDES
Les sortides queden pendents durant el curs, esperant veure la evolució de la pandèmia.
NOTA
La Junta de l’Aula no vol que ningú es quedi sense poder
assistir a cap conferència o monogràfic per causes econòmiques. Si és el cas ús podeu posar en contacte amb
qualsevol membre de la Junta, amb Serveis Socials o amb
un comunicat al correu de l’aula.

Lloc: Sala Roser Carrau de l’Espai Cultural de Can Bisa
A les 6 de la tarda.
Preu: Socis: 30€ - No socis: 35€

PAGAMENT DEL MONOGRÀFIC
Transferència al compte de l’Aula
(ES88 2100 4558 4202 0021 6140)
Posant el nom i cognoms i la paraula EUROPA
En metàl·lic a:
·les oficines de l’Aula (Santa Eulàlia, 40).
·el dia de les conferències del 5, 19 d’octubre i del 2
·novembre de 2021, a la mateixa sala Roser Carrau.

