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Santa coloma de Gramanet
"El pol·len i el seu paper en la natura i en la salut"
Conferenciant: Mercè Durfort, Dra. En Biologia, especialitat Biologia Cel·lular per la UB, Catedràtica de Biologia Cel·lular (UB)
"50 anys del pantà de Sau. Una obra cabdal per Barcelona i Catalunya"
Conferenciant: Joan Font Garolera. Dr. En Geografia, especialista en anàlisi geogràfica regional, professor de Geografia a la UB.
"Malatíes rellevants de la boca en la gent gran"
Conferenciant: José López López, professor de medicina oral a la UB, Diplomat en odontologia legal i forense, president de la Societat Espanyola de Gerodontologia (SEGER)
Tertúlia Literària: "La veu melodiosa", Montserrat Roig
"Casa, família i herència a la societat catalana"
Conferenciant: Francesc Xavier Roigé Ventura, professor d'Antropologia Social a la UB, degà de la Facultat de Geografia i Història a la UB.
Assemblea ordinària de l'Aula
"Efectos de la contaminación urbana sobre nuestra salud"
Conferenciant: Maria del Puy Saiz, doctora en Biologia per la UB, Professora de Fisiologia de la Facultat de Biologia de la UB
"Hatxepsut, de reina a faraó d'Egipte"
Conferenciant: Irene Cordón i Solà-Sagalés, doctora en Història Antiga, membre de la Societat Catalana d'Egiptologia.
Tertúlia Literària: "A l'ombra de l'arbre violeta", Sajar Delihant
L'aula camina: a determinar
"Els clients del Modernisme"
Conferenciant: Jaume Crosas, llicenciat en Història i Història de l'Art per la UB, Catedràtic d'institut d'ensenyament secundari.
Teatre llegit: a determinar
"Si parlem de salut parlem d'horaris"
Conferenciant: Trinitat Cambras Riu, doctora en Farmàcia per la UB, professora de Fisiologia a la Facultat de Farmàcia de la UB.
"Consells de seguretat per prevenir robatoris, furts i estafes en l'àmbit quotidià"
Conferenciant: Mossos d'Esquadra de Santa Coloma
L'aula camina: a determinar
"Icarus. El desig de volar i com la tecnologia ens ajuda a fer-ho realitat"
Conferenciant: Oscar Casas, doctor en enginyeria de telecomunicacions per la UPC, professor d'instrumentació electrònica, sensors i interfícies i coordinador d'Aviònica
d'Enginyeria d'aeronavegació a la UPC.
Assemblea ordinària de l'Aula
Tertúlia Literària: "Esos cielos", Bernardo Atxaga
Participació d'alumnes de l'Escola Municipal Can Roig i Torres
Teatre llegit: a determinar
Sortides:
Febrer: Auditori de Barcelona, concert de la Banda Municial, SARSUELA
Març: Colònia Güell

Taller de pintura i assaig coral de l'Aula els dimecres i dijous respectivament

