Aula d’extensió Universitària
Per a la Gent Gran
Ramon Juncosa

Les classes s’impartiran
a la sala Abat Escarré de l’Edifici
de l’Espai CIEMEN
Carrer Rocafort 242 bis, planta baixa

Es realitzaran en dimarts
de les 17,30 a les 19 hores

CURS 2011-2012

Les visites culturals s’avisaran prèviament,
informant de l’hora i del lloc de trobada

Adreceu les vostres inscripcions a:
AULA MARIA RÚBIES.
FORUM EDUCACIÓ I CULTURA

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia
i Coneixement
Direcció General d’Universitats

Carrer Rocafort, 242 bis, 1r, I
08029 Barcelona

c.e. aulaster@gmail.com
Telèfons de contacte:
Sra. Pilar Carazo: 93 4580787
mòbil: 660263640
Sr. Bartomeu Palau:93 2004070
mòbil: 617518560

Sector de Serveis Personals

LA NOSTRA TASCA A L’AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA.
La funció de “l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran
Ramon Juncosa” rau, principalment,
en
la
possibilitat
d’oferir
un
coneixement humanista als seus
afiliats.
Durant els anys en què hem participat
activament en la vida laboral, ens hem
vist en l’obligació d’adquirir una
especialització de cara la pròpia feina
i, sovint, en la necessitat d’ampliar
aquesta
especialització
mitjançant
cursets, seminaris, etc. Poc temps ens
quedava, val a dir-ho, per tractar
altres
temes
específics
de
les
diferents disciplines del saber!
Ara, però, en arribar a la jubilació ens
és possible endinsar-nos més en
temàtiques i àmbits que potser
quedaven lluny del nostre quefer
quotidià. També ara podem aproparnos més a una visió humanista de la
vida.
Mitjançant les classes de l’Aula, el
món del saber i de la cultura, se’ns fa
palès entre la gent gran, amb la seva
gran riquesa i ens en fa partícips.

Amb l’especialització tan pròpia del
món del treball, les dones i els homes
adquirim coneixements i tècniques
que ens permeten aprofundir i millorar
les condicions de la vida, però amb l’
humanisme aprenem a desxifrar els
grans
processos
de
l’existència
humana. L’humanisme és doncs, tan
necessari, com l’ especialització.
Temes de geografia, història, art,
música,
arquitectura,
pintura,
literatura,
ciències, biologia, salut,
etc, són a les nostres mans. Vet aquí
perquè
a
les
aules
d’extensió
universitària procurem tocar temes
variats ja que no es tracta d’aprendre
moltes coses, sinó de gaudir i
assaborir
les
descobertes
del
coneixement humà.

CALENDARI DEL CURS
Octubre:
Novembre:
Desembre:
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:

4, 11, 18, 25
8, 15, 22, 29
13,20
10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
6, 13, 20, 27
18,25,
8, 15, 22, 29
3, 12

Primer Trimestre
Octubre

4.- Història de Catalunya heterodoxa
(els extravagants de la història que
no coneixem)
Professora: Patrícia Gabancho.
Periodista
11.- Factors de risc cardiovascular a la
gent gran
Professor: Carles Paytubí
Metge internista de Sant Joan de Déu
18.- Clementina Arderiu, una gran poeta
catalana
Professor: Sam Abrams. Escriptor
25.- El bicentenari de Franz Liszt
Professor: Joan Vives Bellalta
Musicòleg

Novembre

8.- Meteorits: com es recuperen? Com
s’estudien?
Professor: Jordi Llorca.
Dr. En Química i Director ITE de l’UPC
15.- L’amputació de Catalunya: el
tractat dels Pirineus
Professor: Àngel Casals
Professor Història Moderna de la UAB
22.- Ciència i poesia de la llum: de
l’origen de l’univers a les fronteres
de la tecnologia
Professor: David Jou
Catedràtic de Física de la UAB
29 .- El delicat equilibri de la vida
Professor: Francesc Lozano
Biòleg. Professor de la URL

Desembre
13.- Visita Cultural

20.- El calendari festiu i la seva
construcció al llarg dels segles
Professor: Amadeu Carbó
Educador i folklorista

