Mes Dia Títol
Abril

15 “Pa de flequer. La cultura d’un aliment bàsic”
Professor: Jacint Torrents i Buxó. Doctor en antropologia Cultural per la UB. Professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la Universitat de Vic
22 “El Charleston i els bojos anys 20”
Professor: Toni De Luca - Anthus. Llicenciat en Jazz & Performance per la Guildhall School of Music & Drama de Londres
Cantant, compositor i professor
29 “Una administració eficaç i transparent? Com obtenir la informació que m’interessa”
Professor: Josep Ramon Barberà i Gomis. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de Dret Administratiu
del Departament de Dret de la UPF

Maig

6 “Un monogràfic sobre Josep Sol, escriptor pagès i revolucionari. La seva faceta de 1r traductor al català de James Joyce”
Professor: Jordi Valls Pozo. Escriptor, poeta i crític literari de Santa Coloma de Gramenet
13 “Japó, el país de memòria profunda”
Professor: Toni Arbonés i Petit. Periodista, director, redactor i presentador de programes a Catalunya Ràdio i BTV
20 “Amb ulls de dona. L’enginy (in)visible”
Professora: Núria Salán. Doctora En Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, Professora de la UPC

Juny

3 “Economia social i el cooperativisme com eines de transformació”
Professor: Eloi Serrano i Robles. Doctor en Història Econòmica per la UAB. Director Càtedra Economia Social de Tecnocampus de la UPF.
10 “Neoliberalisme i Emergència climàtica”
Professor: Joan Devis Ortega. Doctor en Biologia vegetal. Membre del Centre d’Estudis de la Natura del barcelonès Nord (CENBN)
17 “Beethoven, el músic etern, en el 250è aniversari del seu naixement”
Professor: Xavier Chavarria Talarn. Llicenciat en Filologia Catalana, Història i Ciències de la Música i Màster en Musicologia per la UAB.
Realitzador i locutor de Catalunya Música

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
*Tertúlia Literària:
.30 d’abril: “La noia de la perla”, Tracy Chevalier
.21 de maig: “Por”, Stefan Zweig
.18 de juny: “El soroll del temps”, Julian Barnes
*Sortides:
.28 d’abril: Muntanya de sal i Castell de Cardona
.19 de maig: Parc de les Olors de Santa Eulàlia de Ronçana
*L’aula camina
.28 d’abril: G-R 92
.19 de maig: Serralada de Marina
.9 de juny: Delta del Besòs
*Teatre llegit
.A determinar
Continuaran el TALLER DE PINTURA i els assaigs de la CORAL de l’Aula els dimecres i els dijous pel matí, respectivament.
POEMA
Codo a codo” (2020)
Ya volverán los abrazos,
los besos dados con calma,
si te encuentras un amigo
salúdalo con el alma.
Sonríe, tírale un beso,
desde lejos sé cercano,
no se toca el corazón
solamente con la mano.
....
De ésta saldremos juntos
poniendo codo con codo.
Jorge Drexler
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