Programació del 3r trimestre
5 d’abril

24 de maig

José Manuel Rúa Fernández
Doctor en Història

Margarida Codina Carbonell
Llic. en Filologia Hispànica i Teoria de la Literatura

Títol: “La Xina: de la revolució comunista
al capitalisme global”

Títol:

12 d’abril
Carles Paytubí Gari

07 de juny
Xavier Chavarria Talarn
Musicòleg, periodista i crític musical

Metge, especialista en Medicina Interna

Títol:

“L’obesitat:
l’epidèmia del segle XXI”

“La novel·la policíaca”

Títol: “George Gershwin, de Broadway
a l’Olimp de la clàssica”

19 d’abril

14 de juny

Marcos Eguiguren Huerta

Pere Alzina Bilbeny

Dr. en Administració i Direcció d’Empreses

Biòleg. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental

Títol:

“Història i efectes del Brexit al
Regne Unit”

Títol:

“Els ocells i la nostra cultura”

On es faran les Conferències?
3 de maig
David Asensio Vilaró
Arqueòleg, especialista en món ibèric

Títol: “El poblament ibèric a la Laietània”

10 de maig

Les conferències s’impartiran sempre en dimarts,
a la sala Joan Comellas de l’Edifici Centre, carrer
Josep Pujadas Truch, 1, a les 18,30h.

Amb la col·laboració de:

Curs: 2021 – 2022
3r trimestre
(abril - juny 2022)

Lluís Caelles Garreta
Periodista i professor associat a la UPF i a la UAO

Títol:

“Lesbos, el naufragi d’Europa”

17 de maig

Tutelada per:

Jordi Camins Just

Contacta amb nosaltres

Observador glaciòleg

Títol:

“Grans glaceres del món”

NOTA: Aquesta programació pot ser modificada

Adherida a:

www.aeum.cat
Amb el suport de:

e-mail: aeuelmasnou@gmail.com

Qui hi pot participar?

Sponsors i Socis d’Honor

L’Aula està oberta a tothom que estigui
interessat en la cultura i per fer-se soci només

Què és l’AEUM?

cal omplir la butlleta d’inscripció (que us serà

És una associació de caràcter cultural

i

educatiu, sense ànim de lucre, amb plena
autonomia, Tutelada per la Universitat Pompeu

facilitada per qualsevol membre de la Junta),

i

abonar una quota anual de 40 €.

Sortides

Fabra que és qui vetlla per la qualitat de l’Aula .

Quins són els nostres objectius?
Difondre

la

cultura,

despertar

l'interès,

estimular i satisfer el màxim possible les
inquietuds
adultes

intel·lectuals
que

volen

de

les

ampliar

persones
els

seus

coneixements en diverses matèries (història,
ciències,

salut,

art,

música,

tecnologia,

• L’Auditori de Barcelona
Missa Solemnis, Ludwig van Beethoven.
Composta al mateix temps que la Novena
simfonia, és la cúspide de la seva maduresa
creativa.
Data: 7 de maig de 2022
• Sortida a Terrassa.
Al matí visita al Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya.

convertir aquests cicles de conferències en un

I a la tarda, la seu d’Egara, conjunt
Monumental eclesiàstic romànic
del segle V.

important referent per tal de col·laborar a

Data:

economia, filosofia, ètica, psicologia, ....) d'una
forma amena, dinàmica i participativa. Volem

dinamitzar la vida cultural del Masnou.

• Sortida “FI DE CURS”

Què ofereix?
• Conferències
professorat

Essències de Còrdova i Sevilla
periòdiques

universitari

i

especialistes de reconegut

impartides

per

també

per

prestigi en les

diferents matèries.
•Tallers i seminaris.
• Viatges

i

culturals,

...)

mes de maig a concretar

sortides

(exposicions,

relacionats

amb

temàtiques oferides per l’Aula.

les

actes
línies

Ruta panoràmica per Còrdova,
visitant diferents “Patios Cordobeses” i “la Mezquita”. De camí
a Sevilla, parada a Ecija i Carmona.
A Sevilla farem la visita més
clàssica: el Barri de Santa Cruz,
la Catedral, la Giralda i los Reales Alcázares,
Passeig amb barca pel Guadalquivir i sopar al
Barri de Triana.
Data:

mes de juny a concretar

GALED, TARAFA & ASSOCIATS, S.L.

