Mes
Gener

Dia
8

Títol
“Un menú per al cervell: dieta neurosaludable”
Professor: Carles Paytubí. Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB. Responsable de la Unitat de risc cardiovascular del Parc Sanitari de Sant

15

“La biotecnologia: una eina en la lluita contra el càncer”
Professor: Jaume Piulats i Xancó. Doctor en Farmàcia Professor a la UB i a la UPF i Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya
“Les forces interiors de la Terra: gravetat i magnetisme”
Professor: Alberto Casas Ponsati. Catedràtic de Prospecció Geofísica del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de
la UB
“P.D. James i la novel·la policíaca. 1r centenari del seu naixement”

22
29

Febrer

5
12

“Antropologia sexual: diferències, igualtats i conflictes entre homes i dones”
Professor: Ramón Ma Nogués. Catedràtic de biologia

19

“Els altres veïns: animals i plantes que conviuen amb nosaltres”
Professor: Pere Alzina i Bilbeny. Llicenciat en Biologia en l’especialitat de Zoologia Consultor i comunicador ambiental
“Segle XXl, el segle de les mentides. Què se n’ha fet de la veritat?
Professor: Xavier Vidal. Llicenciat en Periodisme per la UAB Productor, redactor, guionista, subdirector i director de programes de ràdio i
TV Autor de novel·les i llibres de contes
Assemblea General

26

Març

Professora: Margarida Codina. Llicenciada en Filologia Hispànica i Teoria Literària i Literatura Comparada Coautora de llibres de text de
llengua catalana i castellana
“Cahòkia. La ciutat perduda dels EUA”
Professor: Francesc Bailón. Llicenciat en Antropologia Cultural per la UB, especialitzat en la cultura inuit Guia cultural de viatges a l’Àrtic

4
11
18
25

“El cinema & Els trens”
Professor: Albert Beorlegui. Llicenciat en Dret per la UAB. Comentarista cinematogràfic
“El món de les plantes aromàtiques i medicinals”
Professora: Pilar Comes. Geògrafa paisatgista i professora de Didàctica de la Geografia a la UAB Directora de la Xarxa dels Parcs de les
Professora: Aura Costa. Llicenciada en Ciències de la comunicació per la UAB Postgrau en Psicologia Positiva a la Universitat Jaume I
Titulada en Mindfulness per la UB

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
*Tertúlia Literària:
.23 de gener: a determinar
.20 de febrer: a determinar
.19 de març: a determinar
*Sortides:
.28 de gener: Visita al Barri Gòtic de Barcelona amb el professor Jordi Pisa
.25 de febrer: Visita a Sant Joan de les Abadesses i al seu monestir
.24 de març: Visita a les Coves del Toll i al Museu de Moia
*L’aula camina
.18 de febrer: Rec comtal
.17 de març: Font del Tort

*Teatre llegit
.2 d’abril: “La tendresa” d’Alfredo Sanzol, traduïda al català per Joan Lluís Bozzo
Continuaran el TALLER DE PINTURA i els assaigs de la CORAL de l’Aula els dimecres i els dijous, respectivament.

POEMA
"Mester d’amor” (1922)
Si en saps el pler no estalviïs el bes que el
goig d'amar no comporta mesura. Deixa't
besar, i tu besa després que és sempre als
llavis que l'amor perdura. No besis, no,
com l'esclau i el creient, mes com vianant a
la font regalada. Deixa't besar -sacrifici
fervent- com més roent més fidel la
besada.
Salvat-Papasseit

